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Voorwoord
Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
Allereerst wens ik u een gezond en heel goed 2020.
De vooruitzichten voor dit nieuwe jaar zijn economisch gezien nog steeds niet slecht, maar minder spectaculair
dan afgelopen jaar.
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die werk vinden en daarom geen beroep meer hoeven te doen op een
uitkering van de SDOA.
Hierdoor is het aantal mensen met een uitkering ook in 2019 verder gedaald. Dat is goed nieuws.
Het vinden van werk
Toch zijn er nog steeds ruim1400 huishoudens (gedeeltelijk) afhankelijk van een uitkering en op zoek naar werk.
Het is niet voor iedereen eenvoudig een baan te vinden. Steeds vaker is er sprake van persoonlijke
omstandigheden die het vinden en accepteren van een baan moeilijk maken.
Het vinden van werk is in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid, het is onze taak om daarbij zo goed
mogelijk te ondersteunen en waar nodig de re-integratiemiddelen in te zetten die ondersteunend zijn bij het
vinden en behouden van een baan. Rekening houden met persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden is dan
zeker noodzakelijk.
Meedoen in de samenleving
Betaald werk is helaas niet voor iedereen mogelijk? Wij hebben inmiddels mogelijkheden gecreëerd om ook te
ondersteunen bij het weer actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of
deelnemen aan leuke en zinvolle activiteiten. Hierbij is de samenwerking met de andere gemeentelijke loketten
van belang.
Digitale dienstverlening
Tenslotte willen we onze dienstverlening aan u en voor u eenvoudiger en sneller maken. Digitalisering is daarbij
een belangrijke ontwikkeling. De invoering van de Meedoenapplicatie voor het minimabeleid is daarvan een
voorbeeld. Dit vraagt nog wel een verdere ontwikkeling en optimalisering. Daarnaast zal het in de loop van het
jaar mogelijk zijn om gegevens digitaal aan te leveren en op te vragen.
Wij hopen er samen met u succesvol 2020 van te maken
Erik Lammers,
Teamleider Inkomen & Administratie

Betalingen uitkering in 2020

U ontvangt op de 4e van de maand de uitkering op uw rekening
Ook dit jaar hebben we voor u de betalingen van de uitkering op een rijtje gezet. De betaaldata zijn op de 4 e van
de maand. Valt deze datum in het weekend? Dan betalen wij de uitkering de vrijdag ervoor. Mocht u op de 6 e van
de maand nog geen betaling hebben ontvangen? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent.
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Maanduitkering

betaling op rekening

Januari
Februari
Maart
April

4 februari 2020
4 maart 2020
3 april 2020
4 mei 2020

Mei
Vakantiegeld uiterlijk 13 juni
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

4 juni 2020
3 juli 2020
4 augustus 2020
4 september 2020
2 oktober 2020
4 november 2020
4 december 2020
4 januari 2021

De jaaropgave 2019 wordt uiterlijk 15 februari 2020 verstuurd.

Informatiemarkt over geldzaken - 27 maart 2020
In de Mattelier, Groenlo
Op vrijdagmiddag 27 maart 2020 van 14.00 – 17.00 uur
(Sociaal Cultureel Centrum, Mattelierstraat 19, 7141 BP Groenlo)
De Cliëntenraad van de Sociale Dienst Oost Achterhoek nodigt u uit voor een informatiemarkt over geldzaken in
de week van het Geld op 27 maart 2020.
Entree is gratis.
De volgende organisaties doen mee:
- Sociale Dienst Oost Achterhoek
- Humanitas
- Sociaal Steunpunt Winterswijk
- Stadsbank Oost Nederland
- Preventie Platform Jeugd

- MEE
- Voormekaar Berkelland
- Schuldhulp op Maat
- Stichting Kledingbank Winterswijk
- Leergeld Oost Achterhoek

Zij willen u graag informeren over bijvoorbeeld:
- het op orde brengen van uw financiële administratie
- begeleiding in het vinden van werk
- hulp bij schulden
- mogelijke vergoedingen voor bijzondere uitgaven
Daarnaast zal er ook voor ontspanning worden gezorgd in de vorm van een aantal optredens. Voor een kopje
koffie of thee (en iets lekkers) wordt gezorgd.
Voor de kinderen:
Tevens zullen er tijdens de Week van het Geld veel activiteiten georganiseerd in de klas. Kinderen kunnen ook
thuis hiermee aan de slag! Op de site van de Week van het Geld staan een aantal leuke activiteiten waarmee
kinderen wijzer in geldzaken worden gemaakt.
Website: https://www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/activiteiten/?waar=thuis
Vindt u het belangrijk dat een bepaald onderwerp over geld aan de orde moet komen op die middag, laat het ons
weten via onderstaand emailadres of per post.
Uw mening telt!
Email: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Post: Secretaris Cliëntenraad, Postbus 109, 7140 AC Groenlo
Website: https://clientenraadparticipatiewetsdoa.nl
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Nieuwe Meedoenapplicatie voor (onder andere) kindregelingen start op 1
januari 2020

U hoeft geen geld meer voor te schieten en een declaratie in te
leveren bij de SDOA

In navolging op onze SDOA ‘Werkt app’ volgt er per 1 januari 2020 een nieuw digitaal systeem. Dit
systeem zal - in eerste instantie - ingezet worden voor de kindregelingen. De kindregeling is bedoeld voor
kinderen tot 18 jaar. U krijgt als ouder een budget toegekend, waaruit kosten voor school, sport en
cultuur voor uw kind betaald kunnen worden. De hoogte hiervan is per gemeente anders bepaald. Op dit
moment schiet u geld voor, stuurt u ons een formulier op met de bonnetjes van uw aankopen. En
vervolgens betalen wij het geld aan u uit. Per 1 januari 2020 zal dit anders geregeld worden.
U heeft van ons een brief met een code ontvangen waarmee u kunt inloggen op de webshop van uw gemeente.
In deze webshop vindt u de hoogte van uw budget terug en vindt u leveranciers waar u uw geld kunt besteden.
Denk aan sportverenigingen, muziekverenigingen en winkeliers. De betaling gebeurt door middel van een QRcode. Deze laat u op uw mobiele telefoon zien aan de winkelier. U kunt het ook uitprinten en meenemen. De
betaling regelen wij achter de schermen. U hoeft dus geen geld meer voor te schieten. Om een vergoeding te
kunnen krijgen voor het zwemdiploma A, een computer en een internetabonnement is het wel nodig dat u nog wel
een aanvraag bijzondere bijstand bij ons doet.
Geen brief ontvangen?
Heeft u geen brief ontvangen met inloggegevens, maar wel recht op de kindregelingen? Neem dan contact op
met 0544-474200.

Kom 22 januari naar de informatiebijeenkomst op het Loopbaanplein in
Winterswijk

Ben jij jonge alleenstaande ouder? En heb jij hulp nodig bij werk,
inkomen en opvoedingsvragen?
Ben jij jonge alleenstaande ouder? En heb jij hulp nodig bij werk,
inkomen en opvoedingsvragen?
Ben jij een jonge (toekomstige) alleenstaande ouder? En kun je
wel wat hulp, tips en tricks gebruiken? Wij helpen je graag op weg
met allerlei vragen op het gebied van werk, inkomen, opvoeding.
Kom naar de infobijeenkomst van Jouw Unit (Sociale Dienst Oost
Achterhoek) op woensdag 22 januari op het Loopbaanplein aan
Burgemeester Bosmastraat 7 in Winterswijk. De bijeenkomst
begint om 11.00 uur. Je bent van harte welkom.
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Cliëntenraad
Graag maak ik allereerst van deze gelegenheid gebruik om u, namens de Cliëntenraad, een voorspoedig en
gelukkig 2020 toe te wensen. In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wil ik u informeren over de
activiteiten van de Cliëntenraad Participatiewet SDOA.
De Cliëntenraad bestaat onder andere uit ervaringsdeskundigen en heeft als taak de ontwikkelingen op het
gebied van wet- en regelgeving m.b.t. sociale zekerheid (bijvoorbeeld, de Bijzondere Bijstand en Beschut Werk)
te volgen en te monitoren om zodoende u, de doelgroep, te ondersteunen.
Als de Cliëntenraad signalen ontvangt dat (nieuwe) regelingen en beleid tegen de belangen van de cliënten van
de gemeente in gaan dan zullen en kunnen wij de Colleges van B&W gevraagd en ongevraagd advies geven.
Wij vinden het belangrijk dat diegenen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering op de hoogte
zijn van het feit dat er voor hen niet alleen plichten gelden, maar dat zij ook rechten hebben. En dat zij hierover op
een heldere en laagdrempelige manier worden geïnformeerd. Mensen in een afhankelijke positie hebben zeker
ook een stem, en de CR ziet erop toe dat uw belangen behartigd worden.
Niet iedereen kan zelfstandig zijn of haar weg vinden binnen de Participatiewet, en de gemeente heeft de taak
ervoor te zorgen dat iedereen in het beleid tot z’n recht komt.
Kunnen rondkomen in de bijstand vergt inspanning en als je niet zeker weet waar je recht op hebt of waar je
terecht kunt met vragen en/of problemen wordt de onzekerheid groter. Dat hoeft niet het geval te zijn.
De Cliëntenraad bekijkt het beleid van de gemeenten door de ogen van de client en werkt op die manier als een
hoeder van uw rechten, maar hoe gaat dat in de praktijk? Daar hebben wij u voor nodig!
Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de ervaringen en verhalen van u, de achterban, zodat wij
voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen blijven stellen. Signalen uit de praktijk zijn erg belangrijk!
Waar loop u tegen aan? Meld het de Cliëntenraad als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met
een uitkering worden geschaad. Met deze informatie kunnen wij uw belangen beter behartigen, en problemen aan
de kaak stellen, echter wij kunnen en mogen geen individuele problemen oplossen. De Cliëntenraad is ervoor om
cliënten invloed te geven als groep, niet individueel.
U kunt uw ervaringen, verhaal of probleem kenbaar maken via dit webadres:
https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl . Maar dat kan ook door onze vergaderingen te Groenlo bezoeken,
deze zijn openbaar en de informatie hierover alsmede de agenda kunt u op deze site vinden: www.sdoa.nl
(bestuur en organisatie)
Saskia Roesink

Colofon
Dit is een uitgave van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Postbus 109
7140 AC Groenlo
Email: info@socialedienstoostachterhoek.nl
Kijk ook eens op onze website: www.sdoa
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