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Voorwoord
Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
Het voorjaar is weer in volle hevigheid losgebarsten met de afwisseling van tropische temperaturen, zon, maar ook
sneeuw en vorst. April doet inderdaad nog wat die wil.
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest en zijn we weer bijgepraat over de Coronamaatregelen.
Helaas neemt het aantal Covid-19 besmettingen onvoldoende af. Daarom blijven de maatregelen nog volledig van
kracht. De versoepelingen laten daarom nog even op zich wachten.
Dit heeft voor veel mensen nadelige gevolgen. Ter ondersteuning zijn hiervoor een aantal regelingen in het leven
geroepen, zoals de TOZO en de TONK. In deze nieuwsbrief leest u meer over de TONK-regeling.
Mocht u desondanks in een moeilijke financiële situatie zitten of dreigen te komen, dan vindt u ook andere
mogelijkheden om u te ondersteunen. Denk aan het vinden van werk of ondersteuning bij het regelen van uw geldzaken.
Verder blijven we werken aan de doorontwikkeling van digitalisering, de digitale toegankelijkheid en
gegevensuitwisseling. De ‘SDOA Werkt’-app, de Meedoenapplicatie en ‘Mijn Inkomen’ via DigiD op (onze website) zijn
voorbeelden die al beschikbaar zijn. We willen daarmee de zaken voor u makkelijk en snel maken.
De mensen die digitaal minder vaardig zijn, helpen we uiteraard. En voor wie geen digitale mogelijkheid heeft, blijven
mail, telefoon en post beschikbaar.
Ik hoop op een spoedige versoepeling, zodat we u waar nodig nog beter kunnen ondersteunen en adviseren naar werk
of actief mee kunnen laten doen in de samenleving.
Met vriendelijke groet,
Erik Lammers
Teamleider Inkomen en Administratie
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Eind 2021: SDOA en Werkbaan Oost onder 1 dak in Groenlo

Nieuwe locatie voor hulp bij werk en inkomen
Op dit moment heeft u contact met SDOA. Misschien komt u zelfs voor afspraken naar het kantoor in Winterswijk. Vanaf
eind 2021 bent u welkom op onze nieuwe locatie in Groenlo. Want samen met de gemeenten Oost Gelre, Berkelland en
Winterswijk brengen we al onze diensten op het gebied van werk en inkomen samen onder één dak. Samen openen we
een nieuw werkleerbedrijf. Ook Werkbaan Oost, het Loopbaanplein en het Werkgeversservicepunt (WSPA) komen hier.
Waarom wij dit doen? Wij bundelen onze expertise en willen het efficiënter maken voor onze klant. Dus voor u.
Begeleiden wij u op dit moment op weg naar werk? Dan bent u straks welkom op onze nieuwe locatie in Groenlo. Een
ander adres, telefoonnummer en e-mailadres en zelfs een nieuwe naam. Al die nieuwe gegevens laten wij u ruim voor
de verhuizing weten. Maar het belangrijkste: op deze locatie bieden wij u alle dienstverlening voor uw pad naar werk.
Mogelijk is deze nieuwe locatie voor u wel iets verder weg, maar uw traject naar werk gaat gewoon door. De meeste
klanten houden ook hun eigen klantmanager. U dus waarschijnlijk ook. En het mooie: de klantmanager is straks echt uw
vaste contactpersoon. Met deze contactpersoon overlegt u alles en maakt u afspraken. En heeft u een vraag, dan zorgt
uw contactpersoon voor het antwoord.
In Groenlo zit straks hét nieuwe werkleerbedrijf voor alle dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. Alle
expertise onder één dak. Simpel en eenvoudig. Voor uw gemak.

Wist u dat u gebruik kunt maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK)?

Deze tegemoetkoming is voor inwoners van de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de
coronacrisis 25% in inkomen achteruit zijn gegaan en daardoor de vaste woonkosten als huur, hypotheek of gas, water
en licht niet meer kunnen betalen.
Misschien heeft u recht op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). U kunt deze
tegemoetkoming nog steeds bij ons aanvragen. Inmiddels hebben 70 mensen een aanvraag ingediend. Kijk vandaag
nog op onze website of u hiervoor in aanmerking komt. Daar kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Wilt u toch nog
wat vragen? Ook dat kan, bel naar: 0544- 474 200. https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk/

Wil jij jezelf ontwikkelen en meer kans maken op de arbeidsmarkt?

Maak dan gebruik van de scholingsvouchers van het Achterhoeks Talentenfonds!
Zit je al te lang thuis en wil je graag weer aan de slag? Wat houd je tegen om deze stap te zetten? Weet
je niet goed waar je moet beginnen? Of ben je bang dat de kosten voor (om)scholing oplopen?
Pak dan nu je kans en meld je aan op ijver.nl voor scholingsvouchers van het Achterhoeks
Talentenfonds. Deze actie is voor jong en oud. En voor werkzoekenden, werknemers en ZZP'ers, die weer aan het werk,
een carrière switch of gewoon zich willen ontwikkelen in hun vak.
Het Achterhoeks Talentenfonds biedt de scholingsvouchers aan iedereen die meer kans wil maken op de arbeidsmarkt.
Het fonds wil mensen stimuleren, activeren en ondersteunen de stap naar scholing te zetten. Het doel is om mensen te
gunnen zichzelf te ontwikkelen, om te scholen naar een beroep die meer kans maakt op de arbeidsmarkt. Of gewoon om
weer aan het werk te komen. Persoonlijke groei zorgt voor meer kansen, voor mensen zelf én voor de Achterhoek.
Ga naar: www.opijver.nl en meld je aan voor de vouchers of vraag meer informatie aan.
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Voorkom dat u in de geldproblemen komt. Laat u helpen

Veel mensen hádden al geldzorgen, maar door de coronacrisis hebben nóg meer mensen geldzorgen. Het is veel
makkelijker om de zaken op orde te krijgen als u er op tijd bij bent. Voorkom dat u (verder) in de problemen komt. Kijk
op: www.komjijeruit.nl
9

Op zoek naar actuele vacatures in Oost Achterhoek?
Download vandaag nog de gratis ‘SDOA werkt’-app! In de app vindt u allerlei vacatures en kunt u
makkelijk en snel op een vacature reageren. De app is vooral bedoeld voor klanten van de Sociale
Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en het UWV, maar ook voor andere werkzoekenden die in de regio
Oost Achterhoek een baan zoeken.
Download de app:
1.
In de Google Play Store of Apple Appstore
2.
Maak uw account aan
3.
Ontdek alles wat de ‘SDOA werkt’- app u te bieden heeft.

Nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet

Samen aan het stuur
Iedereen doet mee! Vanuit deze participatiegedachte zijn de gemeenten Berkelland, Oost
Gelre en Winterswijk van start gegaan met Samen aan het stuur.
De gemeenten willen hun dienstverlening weer dichter bij huis brengen. Op dit moment komen vragen over de
Participatiewet, inkomensregelingen en schuldhulpverlening binnen bij SDOA. Straks kunnen inwoners met een
hulpvraag binnen het gehele sociale domein (WMO, Jeugd, Participatiewet en Schuldhulpverlening) terecht bij hun eigen
gemeente.
De gemeenten hebben als doel gesteld het inrichten van een integrale toegang voor het sociale domein en van een
doorgaande ontwikkellijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “De gemeente is straks dé plek voor vragen
en het eerste contact over werk en inkomen. Dicht(er)bij en gemakkelijk voor elke inwoner.”
Het is natuurlijk geweldig dat de gemeente de dienstverlening beter wil maken en dichter naar de inwoner wil brengen.
Maar het uitdenken van plannen gebeurt door mensen die zelf geen bijstandontvanger of werkzoekende zijn. De kans
dat mensen die wel in zo’n situatie zitten er heel anders over denken, is zeker aanwezig. Zij ervaren het immers zelf. Met
hun mening moet rekening worden gehouden.
De Cliëntenraad Participatiewet denkt mee met de gemeenten en de Sociale Dienst Oost Achterhoek en geeft gevraagd maar ook uit zichzelf - advies over de uitvoering van de Participatiewet, over inkomensregelingen en
schuldhulpverlening.
In de Cliëntenraad zitten ervaringsdeskundigen uit alle drie gemeenten, mensen die zelf cliënt zijn van de Sociale Dienst
en dus weten hoe het voelt. Wij houden de vinger aan de pols en proberen de belangen van alle cliënten zo goed
mogelijk te behartigen.
Komt u zelf dingen tegen waarmee de Cliëntenraad iets zou moeten doen, stuur dan een mail naar
clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl . Een van ons neemt dan contact met u op.
Henk Walhof, Lid Cliëntenraad Participatiewet SDOA
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Lid Cliëntenraad Participatiewet Oost Achterhoek

Vacature Cliëntenraad Participatiewet SDOA
De cliëntenraad (CR) heeft op dit moment een vacature in de gemeente Oost Gelre. De CR behartigt de algemene
belangen van alle cliënten van de SDOA en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Colleges van B&W in de
gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De CR wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van
het beleid voor minima.
Wij zoeken een enthousiaste cliënt die vanuit zijn/haar betrokkenheid, interesse en persoonlijke ervaringen, als lid van
de CR een bijdrage kan leveren.
Wilt u dit en bent u cliënt van SDOA? Neem dan contact op met uw klantmanager of inkomensconsulent. U kunt ook via
onderstaand emailadres uw belangstelling kenbaar maken.
Nadere informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl of door contact op te nemen met
de voorzitter van de CR: Alphons Olthof, 06 - 23813442.
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.nl.
Blijf op de hoogte en volg, like en deel ons ook op sociale media!
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