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Voorwoord
Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
In een heel bijzondere tijd schrijf ik dit voorwoord voor deze nieuwsbrief. Door de Coronacrisis lijkt niets meer op wat het
was. Voor u en voor ons staat de wereld even op z’n kop. Als sociale dienst hebben we de voordeur gesloten. Dit was 3
maanden geleden ondenkbaar. Ondanks alles proberen we de dienstverlening aan u op peil te houden. Vanzelfsprekend
houden we ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.
Hoewel alle fysieke afspraken zijn afgezegd, spreken we onze cliënten veelvuldig, maar dan per telefoon. Ook wordt er
nog meer digitaal gecommuniceerd. Ongetwijfeld zal de digitale dienstverlening een boost krijgen, doordat we nu
allemaal gedwongen worden op een andere manier contact met elkaar te leggen en te onderhouden.
Verwachte toename van het aantal cliënten
Na enkele jaren van afname van het aantal cliënten verwachten we dat er in de komende periode meer burgers een
beroep op ons zullen doen. Op dit moment loopt het storm met aanvragen van zelfstandig ondernemers. Zij kunnen een
beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De dienstverlening aan
ondernemers hebben wij uitbesteed aan het ROZ. Dit betekent dat de ondernemers door ons worden doorverwezen
(info@rozgroep.nl. Kijk ook op: https://www.rozgroep.nl/corona/).
Maar we verwachten ook dat het aantal werkzoekenden dat een beroep moet gaan doen op de Participatiewet in de
komende periode zal toenemen. Soms gaan nieuwe contracten plots toch niet meer door, of worden mensen met
tijdelijke contracten werkloos, omdat het bedrijf waar ze werken nu tijdelijk gesloten is. We hopen dat deze crisis van
tijdelijke duur is en dat er over enkele maanden weer snel economisch herstel kan en zal plaatsvinden. Maar voor nu is
de toekomst zeer ongewis. We zullen er alles aan doen om geen wachttijd te laten ontstaan bij het aanvragen van een
uitkering voor levensonderhoud.
Contact
In de afgelopen periode hebben we fors geïnvesteerd in het contact met onze cliënten. We proberen ze allemaal zo goed
mogelijk naar werk te begeleiden en als dat (nog) niet kan te helpen om actief mee te doen in onze lokale samenleving.
Nu we allemaal de opdracht hebben om thuis te blijven staat deze activering even op een lager pitje. Dit is jammer want
het risico dat een burger weinig activiteiten en contacten heeft groeit en daarmee neemt ook het risico op isolement toe.
Wij proberen nog steeds contact te zoeken en te houden, maar zoals hiervoor al genoemd komen we dus niet meer bij
mensen thuis. Ook ik zou aan u allen een oproep willen doen om nog meer als voorheen een oogje in het zeil te houden.
Om te zien naar uw naaste buren. Zeker als daar sprake is van een kwetsbare situatie.
Wij zijn er voor u en we hopen dat onze inspanning u helpt uw kansen te vergroten op een goede toekomst.
Theo Beijer,
directeur SDOA
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Reiskostenvergoeding re-integratie
Hierbij willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw declaraties voor de reiskostenvergoeding re-integratie.
Voorbeelden van re-integratie zijn een werkervaringsplaats, een proefplaatsing of een taaltraject; bijvoorbeeld de
inburgering.
Wanneer heeft u recht op een reiskostenvergoeding re-integratie?
U krijgt een reiskostenvergoeding als u de afstand niet kunt fietsen. Of
als de afstand te ver is om te fietsen. Of als u niet kunt fietsen door
lichamelijke klachten. De rechter heeft gezegd dat een enkele reis van
ongeveer 13 km gefietst kan worden. Voor deze afstand krijgt u geen
reiskostenvergoeding. We zullen dit per situatie bekijken. Komt u in
aanmerking voor een reiskostenvergoeding, dan ontvangt u van ons een
schriftelijk bericht. Dit noemen wij een besluit.
In onderstaande voorbeelden leggen we een aantal verschillende
situaties uit.
Voorbeeld 1:
U heeft een werkplek op 10 km afstand van uw huis. U heeft geen klachten. Omdat de enkele reis korter is dan ongeveer
13 km krijgt u geen reiskostenvergoeding. Wij gaan er in dit voorbeeld van uit dat u gaat fietsen.
Voorbeeld 2:
U heeft een werkplek op 6 km afstand van uw huis. U heeft klachten waardoor u niet kunt fietsen. Er zijn twee situaties
mogelijk:
1. De klachten zijn al vastgesteld en bekend bij uw klantmanager.
De klachten zijn vastgesteld door een huisarts, specialist, door medisch onderzoek of zijn bekend geworden op uw
werkplek. Hiermee heeft u laten zien dat u niet kunt fietsen. U krijgt dan een reiskostenvergoeding
2. De klachten zijn nog niet vastgesteld of nog niet bekend bij uw klantmanager.
De klantmanager vraagt u om een verklaring van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. De klantmanager kan ook
navraag doen op uw werkplek en zo een verklaring krijgen. Als de verklaring aangeeft dat u door uw klachten niet
kunt fietsen, krijgt u een reiskostenvergoeding.
Voorbeeld 3:
U heeft een werkplek op 20 km afstand van uw huis. U heeft geen klachten. Het is niet redelijk om u te vragen deze
afstand te fietsen. Uw klantmanager geeft u een reiskostenvergoeding.
Hoe berekenen we uw reiskostenvergoeding?
Wij berekenen de reiskostenvergoeding van plaats (centrum) naar plaats (centrum). Daarnaast maken wij onderscheid in
reizen met het openbaar vervoer of reizen per auto.
Declaratieformulier reiskosten re-integratie
Als u een toekenning voor een reiskostenvergoeding heeft, kunt u de reiskosten bij ons declareren. Hiervoor gebruikt u
het declaratieformulier re-integratie (zie formulieren op www.socialedienstoostachterhoek.nl). U vult alle gevraagde
gegevens op het declaratieformulier in. Let u erop dat uw begeleider op de werkvloer voor akkoord moet tekenen. Pas
daarna kan uw klantmanager de declaratie in behandeling nemen en aan u laten uitbetalen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Eigen Kracht
Vanaf 20 januari 2020 zijn wij binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek
gestart met een nieuw traject: Eigen Kracht.
Wat is de doelstelling?

Wij willen u graag goed leren kennen en een duidelijk beeld van u krijgen.
Wat houdt het Traject Eigen Kracht nu eigenlijk in?

Wij willen u graag inzicht geven in uw kwaliteiten en valkuilen. Samen
ontdekken we waar uw kracht ligt en waar u mogelijk hulp bij nodig heeft. Zo krijgen wij ook een beter beeld
van u en kunnen we u op een goede manier ondersteunen in uw zoektocht naar werk, of andere passende
begeleiding. Wij komen graag samen met u tot een duidelijk en goed plan om u uiteindelijk richting werk te
begeleiden.
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Hoe willen we dat gaan doen?

Er worden aan u in een periode van 3 weken verschillende activiteiten aangeboden, elke ochtend van
maandag tot en met donderdag. Deelname aan deze activiteiten is verplicht.
Thema’s zijn onder andere:
• Wie ben ik?
• Wat zijn mijn kwaliteiten?
• Bewegen Werkt
• Talentlens (testen via de computer)
• Inzicht in financiën
• Bedrijfsbezoeken
In de 4e week volgt een evaluatiegesprek met uw eigen klantmanager over uw deelname en uw bevindingen.
Aan de hand van dit gesprek en onze bevindingen geven we u advies voor een vervolgtraject.
Wat is het vervolg?

Het vervolg kan een traject richting werk zijn. Wij gaan samen met u aan de slag om u richting werk te
begeleiden. U krijgt dan training en u gaat actief op zoek naar werk. Daar waar geen regulier betaalde arbeid
is gevonden na afloop van dit vervolgtraject zal een werkervaringsplek worden aangeboden, om de stap
naar een regulier betaalde baan te versnellen.
Mocht u nog niet in staat zijn om te kunnen werken, dan volgt u een ander traject, een Werk Fit traject. Hier
gaan we samen bekijken hoe we u het beste kunnen ondersteunen.
Voor wie?

Uw klantmanager zal met u uw deelname bespreken. Het Traject Eigen Kracht is voor iedereen die
beschikbaar (of op korte termijn beschikbaar) is voor regulier betaald werk.
Bent u enthousiast en heeft u nog niets van uw klantmanager gehoord? Dan kunt u zichzelf ook melden bij
uw klantmanager. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over dit traject.
Iedereen doet mee, niemand aan de kant

“Uit elkaar… En de kinderen dan?”
Ouders en opvoeders met allerlei vragen over het uit elkaar gaan kunnen elke
woensdagavond naar de gratis inloop van het Scheidingsloket. Medewerkers van het
Scheidingsloket geven u graag informatie en advies. Uiteraard gebeurt dit
vertrouwelijk.
Scheidingsloket voor informatie en advies:
Voor ouders, opvoeders, kinderen uit Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Elke woensdag vrije inloop tussen 17.00-19.00 uur
Gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1
Het Scheidingsloket wordt bemenst door een medewerker van het sociale wijkteam
Berkelland en in wisselende samenstelling door andere deskundigen, zoals een financieel expert, een kindbehartiger,
een mediator, notaris of begeleider in rouw- en verliesverwerking.
Het Scheidingsloket is een initiatief van het Preventie Platform Jeugd
Meer informatie over het Scheidingsloket, tips en adviezen over uit elkaar gaan met kinderen vindt u op de website van
het Preventie Platform Jeugd: www.preventieplatformjeugd.nl/scheiden

Heb jij schulden (gehad)? Praat mee!
Winterswijk werkt aan een armoedevrij Winterswijk 2040. Om dat te
kunnen doen is het belangrijk om te weten hoe schulden ontstaan. We
willen meer grip op het voorkomen van schulden en financiële
problemen. Daarom doet Thijs Esseling, een student van het Saxion,
onderzoek naar het ontstaan van schulden in Winterswijk. Hij kijkt naar
wat wél en níet helpt.
Onderzoek naar oorzaken van schulden
Thijs wil graag met mensen in gesprek die schulden hebben of hebben gehad. In een gesprek vraagt hij hoe de schulden
zijn ontstaan en wat heeft geholpen om er weer uit te komen. Hij is ook erg nieuwsgierig wat houvast gaf in die moeilijke
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periode en wat juist helemaal niet hielp. Heeft u ervaring met schulden? Zit u er middenin of heeft u schulden achter de
rug? Wij horen graag uw ervaringen om te zorgen dat mensen beter geholpen worden in de toekomst. Zo zorgen we met
elkaar dat financiële problemen voorkomen worden.
Ik doe mee!
Als u mee wilt doen, stuur dan een mail aan iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met Colette Wever op (0543) 543
543. Een gesprek met Thijs duurt ongeveer één uur.

Nieuws uit de Cliëntenraad Participatiewet
Samen zijn we alweer een mooi eind in 2020 beland. Bijzondere zaken
hebben wereldwijd onze aandacht. Corona is een hot item. Terwijl ik dit stukje
schrijf is het aantal geïnfecteerden weer gestegen. Enig lichtpuntje waar we
ons aan vastklampen is dat het aantal slachtoffers minder snel lijkt te stijgen.
Hoop doet leven.
Een ander onderwerp wat speelde is iets waar de raad zich ook vaak mee bezighoudt.
De beloftes en toezeggingen van overheden. Groot was de opkomst bij de uitleg van premier Rutte over de kazerne in
Zeeland. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald was zijn manier van sorry zeggen.
De raad had op microniveau de afgelopen weken een soortgelijke reactie verwacht over de invoering van de
Meedoenapplicatie. Bij de aanbieding van de app in het najaar van 2019 hebben we positief geadviseerd maar wel
gewaarschuwd om het grondig en met geen consequenties voor de gebruikers te realiseren. Het tegendeel blijkt nu hier
en daar het geval te zijn.
Gelukkig weten vele cliënten van de SDOA ons inmiddels te vinden en als het dan een collectief item wordt gaan we
ermee aan de slag. (Individuele onderwerpen zijn niet voor de raad). Mijn collega raadslid had u hier in de vorige
nieuwsbrief ook om gevraagd.
Op basis van de vele reacties en ook ervaringen van raadsleden zelf hebben we gevraagd acuut te stoppen met de app;
de oude regelingen weer van stal te halen en eerst zaken goed te organiseren alvorens weer met iets nieuws te
beginnen. Haastige spoed is zelden goed.
Van een heel andere orde is het ledenaantal van de raad. Vanaf januari van dit jaar hebben we weer 2 nieuwe leden
mogen verwelkomen. Hier zijn we erg blij mee. Het aantal leden is nu 10 met een goede verdeling over het werkgebied
van de SDOA. Bovendien is er een passende verdeling tussen ervaringsdeskundigen en leden die een bepaalde
belangengroep vertegenwoordigen.
De komende maanden zijn er weer veel onderwerpen die we vanuit het belang voor de cliënten zullen bekijken,
beoordelen en bekritiseren.
De verschillende portefeuillehoudende wethouders zullen we spreken, evenals diverse ambtenaren die ons meenemen
en informeren over items als:
•
Nieuw Beschut Werk
•
Samen aan het Stuur
•
Lokale inclusie
•
Eigen Kracht
•
Anders denken, anders werken.
Hierover hoort u later meer.
De training van de raad
Om in het krachtenveld van wet- en regelgeving goed mee te kunnen doen heeft de raad zich in het eerste kwartaal van
dit jaar bekwaamd in diverse communicatiestijlen.
Dus ook wat onze vaardigheden betreft proberen we steeds kwaliteit te leveren.
Wij horen graag uw collectieve ervaringen.
Ons e-mailadres is: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Of kom naar de vergadering wanneer onze bijeenkomsten weer worden toegestaan. De agenda staat op:
clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/
Frank Knippenborg
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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