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Voorwoord
Geachte lezer,
Na de tropische start van de zomer begint de toekomst er economisch ook zonniger uit te zien. Dit betekent
niet dat we achterover kunnen leunen. Samen met u moeten we ons vol blijven inzetten voor het krijgen van
werk en om actief deel te nemen aan de samenleving.
In deze nieuwsbrief een aantal projecten om goed voorbereid te kunnen starten als zelfstandige of een leuke
baan te vinden in Duitsland.
Daarnaast bieden de speeddate van het project 50+ en de training via de stichting Orsus volop kansen voor een
goede toekomst.
Eind 2014 is aandacht besteed aan de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2015 en de overgangsregeling tot
1 juli 2015. Voor iedereen die met meerderjarige personen een woning deelt is de kostendelersnorm nu
definitief. De beoordeling heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsgevonden. Zijn er toch vragen
of onduidelijkheden neem dan contact met ons op.
Heeft u vakantieplannen? Dan is het belangrijk om dit te melden. U voorkomt dan dat wij u onnodig oproepen
of proberen te bereiken.
Ik wens u veel leesplezier en een zonnige zomer!
Met vriendelijke groet,
Erik Lammers
Teamleider Inkomen & Administratie, Sociale Dienst Oost Achterhoek

ROZ verzorgt workshop ‘Goed voorbereid van start’ in Winterswijk
Wilt u uw dromen waarmaken en een bedrijf starten? Een eigen bedrijf runnen is
spannend, uitdagend en vooral leuk! Maar een goede voorbereiding is van groot belang.
Deze oriëntatieworkshop is een uitstekende eerste stap richting ondernemerschap. U krijgt
inzicht in wat er bij het starten van een eigen bedrijf komt kijken en wat het ROZ hierbij
voor u kan betekenen.
> Maandag 7 september van 13.30 – 16.30 uur op het Adviespunt voor Ondernemen (Loopbaanplein Oost
Achterhoek), Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk
Interesse? Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website:
http://trainingen.rozgroep.nl/goed-voorbereid-van-start. Daar vindt
u ook meer informatie over de workshop.

Werkgevers speeddate 50+!!
In het kader van het succesvolle project “De plussen van 50+“ wordt in de maand oktober opnieuw een
werkgevers speeddate middag georganiseerd. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) neemt het initiatief
tot deze middag om de 50+ werkzoekenden rechtstreeks in contact te brengen op de werkvloer met de
werkgever!
Op deze middag zijn werkgevers en uitzendbureaus aanwezig
om kennis te maken met de 50 plusser en zo wellicht tot een
match te komen.
De bedoeling van deze middag is vooral het kennis laten maken
van de 50+ werkzoekenden met de werkgever om de afstand te
verminderen en om de drempel tot contact te verlagen.
De SDOA wil op deze manier de 50 plusser een extra duwtje in de
rug geven, voor de werkgever is het een mooie gelegenheid om zichzelf te presenteren.
Bent U 50+ en wilt u deelnemen aan deze middag?
Meldt u dan aan op het e-mailadres: m.man@socialedienstoostachterhoek.nl
Verdere informatie over de locatie en datum volgt dan zo spoedig mogelijk.

Werken in Duitsland?!
Heeft u er ooit over nagedacht om net over de grens in Duitsland naar een baan te zoeken?
Duitsland is heel dichtbij en toch komen er waarschijnlijk direct vragen in u op zoals:
Welke zaken zijn belangrijk als ik in Duitsland aan de slag ga?
Welke fiscale en sociale regelingen zijn er in Duitsland?
Hoe ben ik als grensarbeider verzekerd tegen ziekte?
Waar vind ik vacatures?
Om deze en andere vragen te beantwoorden en om werkzoekenden in hun
zoektocht naar een passende baan te ondersteunen heeft de Sociale Dienst
Oost Achterhoek sinds mei dit jaar een Jobhunter Duitsland in dienst
genomen, Alexandra Arens.
Alexandra komt van oorsprong uit Duitsland. Zij heeft ruime ervaring in de
personeelsbemiddeling en op het gebied van grensoverschrijdend werken.
Nieuwsgierig geworden? Uw klantmanager brengt u graag in contact met
Alexandra. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen,
tel: 06-28 56 01 42 of via mail a.arens@socialedienstoostachterhoek.nl
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Alexandra Arens

Stichting Orsus
Op woensdag 20 mei 2015 is de oprichtingsakte van Stichting Orsus ondertekend door notaris mr. Grijsen van
Notariskantoor Roerdink & Stevelink.
De nieuwe stichting is al twee jaar actief als netwerkgroep voor werkzoekenden. Werkzoekenden uit de Oost
Achterhoek blijven van harte welkom om zichzelf en anderen te versterken in het zoeken naar een baan op de
vrijdagochtenden van 9.00-12.00 uur bij Cultureel Centrum De Bron te Groenlo. Op donderdagochtenden van
10.30-11.30 uur kunnen werkzoekenden daar ook terecht voor vragen en adviezen.
Orsus Training
Orsus staat voor initiatief. Werkzoekenden moeten tegenwoordig veel doen om zichtbaar te zijn en om op te
vallen bij werkgevers. De speciale Orsus-training – sollicitatietraining – biedt mensen veel mogelijkheden om
zich daarin te ontwikkelen en biedt ruimte om ervaringen te delen. Het is aan jezelf hoelang je daarover doet of
wat je daarvan nodig hebt.

Foto ondertekening oprichtingsakte. Zittend v.l.n.r. notaris mr. M. Grijsen, Hendrik Warnar, Jos Langemaire en
Martie Rouwmaat. Staand v.l.n.r. Elly Spekschoor, Inge Reijrink, Henriëtte ter Braak

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

3

