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Voorwoord
Geachte lezer,
De huidige tijd staat bol van ontwikkelingen. Waar vroeger een nieuwe uitvinding heel lang mee ging, is deze
tegenwoordig een jaar later soms al weer ouderwets. De Sociale Dienst Oost Achterhoek hoeft, gelukkig, niet
elk jaar opnieuw het wiel uit te vinden. We blijven wel steeds goed kijken naar manieren om u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van alles wat rondom uw uitkering speelt. Onze website –internetpagina– is gemaakt
bij de start van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, al weer bijna zes jaar geleden. Sinds die tijd is de indeling
van veel websites geschikt gemaakt voor het bezoek via smartphones en tablets. Ook het surfen op internet via
de computer is ondertussen behoorlijk veranderd. Dit maakt dat we het tijd vinden voor een nieuwe, moderne
website. De nieuwe website geeft u binnenkort eenvoudig en snel toegang tot bijna alle informatie over de
Sociale Dienst Oost Achterhoek en uw uitkering. Ook de cliëntenraad van de Sociale Dienst zal een gedeelte
van de website gaan vullen, hier kunt u dan informatie vinden over de leden van de cliëntenraad, hun
activiteiten en besluiten die genomen zijn.
Onze website is natuurlijk niet de enige plek waar u terecht kunt voor informatie. Op ons Loopbaanplein in
Winterswijk hebben we al weer enige tijd twee computers voor werkzoekenden. Hierop kunt u vacatures
zoeken, solliciteren en andere digitale stappen naar werk of scholing zetten. Verder kunt u mappen inkijken
waar elke week nieuwe vacatures in worden gedaan, of op onze WEP-wand kijken of er een geschikte
werkervaringplek (WEP) voor u beschikbaar is. Als u meer informatie wilt, of onze medewerkers graag
persoonlijk wilt spreken, kunt u natuurlijk ook altijd bellen of een afspraak maken met uw klantmanager. Zo
proberen we ook in de steeds modernere tijd rekening te houden met iedereen!
Michiel Huisman
Teamleider Werk en Activering
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Herziening opgelegde boeten
Met ingang van 1 januari 2013 is de Fraudewet in werking getreden. Deze wet regelt de administratieve boeten
en verlagingen van de uitkeringen voor levensonderhoud die de gemeenten moeten opleggen als de ontvanger
van een uitkering zich niet aan de afspraken heeft gehouden of heeft gefraudeerd. Eind 2014 heeft de rechter
een belangrijke uitspraak gedaan over het vaststellen van de hoogte van de boete. De Sociale Dienst Oost
Achterhoek handelt na deze uitspraak al zoals de rechter heeft aangegeven. Het Dagelijks bestuur van de
Sociale Dienst heeft inmiddels besloten alle opgelegde boetes in de periode 1 januari 2013 tot november 2014
te herzien. Dat betekent dat de opgelegde boete mogelijk lager kan worden, niet hoger.
Wij starten zeer binnenkort met het onderzoek. Indien u in aanmerking komt voor een verlaging van de boete,
dan krijgt u hiervan automatisch bericht. U hoeft dus niets te doen.

Collectieve zorgverzekering minima
De gemeenten en Menzis zorgen samen voor een goed en betaalbaar zorgpakket. Heeft u een laag inkomen?
Dan kunt u dankzij uw gemeente extra voordelig een collectieve zorgverzekering van Menzis afsluiten.
Waarom kiezen voor Menzis?
 Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
 Zorgzaken regelt u eenvoudig online. Heeft u liever persoonlijk advies? Ook dat
kan natuurlijk altijd.
 Iedereen is welkom. En verzekerd van goede zorg.
 Sparen voor veel voordeel met SamenGezond.
GarantVerzorgd en Garant TandVerzorgd
Met GarantVerzorgd en Garant TandVerzorgd ontvangt u extra vergoedingen én vaak korting op uw premie.
Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor kraamzorg, eigen bijdrage hoortoestellen, brillen/contactlenzen en
de eigen bijdrage CAK.
Stap over naar Menzis via uw gemeente
Wilt u weten of u een voordelige verzekering kunt aanvragen via uw gemeente of wilt u overstappen? Ga dan
naar www.gezondverzekerd.nl/menzis . Als u al verzekerd bent bij Menzis kunt u gelijk overstappen. Anders
kan dit per 01 januari 2016. U kunt dan in december 2015 de overstap regelen.

Pilot project werkzoekenden met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt
De missie van de Sociale Dienst is: “ iedereen doet mee, niemand aan de kant”. Door de crisis raakten wij
gedwongen om deze missie tijdelijk te beperken en onze aandacht vooral te besteden aan de mensen met een
korte afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de participatiewet wordt verwacht dat iedereen meedoet aan de
samenleving. Ook als u een uitkering ontvangt en niet meteen betaald werk kunt vinden. Het afgelopen jaar is
er een pilot gestart. Er zijn 100 mensen gesproken. We hebben gesproken over o.a. dagbesteding, inkomen/
uitgaven, het gezin, sociale contacten en gezondheid. Ook hebben we samen gekeken naar de mogelijkheden
om te kunnen participeren. Een groot aantal mensen
hebben we begeleid naar een werkervaringsplaats of
vrijwilligerswerk. De reacties van de meeste mensen
waren positief.
Enkele reacties: “ Goed om weer persoonlijk contact
met iemand van de Sociale Dienst te hebben gehad”, “
Fijn ik tel weer mee!”. “Thuis zitten is ook niet alles, ik
wil graag wat doen”; “Het voelt goed om iets terug te
kunnen doen, helaas kan ik niet betaald werken”, “Nu
ben ik niet meer alleen met mijn gezin bezig, maar heb ik ook iets voor mijzelf”.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft besloten om met dit project door te gaan. Dit betekent dat
werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een uitnodiging kunnen verwachten.
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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 2 november 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-voorbereidvan-start. Daar vindt u ook meer informatie over de workshop.
Meer informatie over het ROZ: www.rozachterhoek.nl
Wilt u graag uw ondernemersideeën bespreken met een adviseur?
U kunt ook een afspraak inplannen op ons Adviespunt in Winterswijk (op het Loopbaanplein) met een
startersadviseur van het ROZ. Neem contact met ons op (074 241 5100, info@rozgroep.nl).

Vrijwilligerswerk
Wat moet ik opgeven als ik vrijwilligerswerk doe?
Geeft u in ieder geval op waar u vrijwilligerswerk doet, voor hoeveel uur en de hoogte van uw
onkostenvergoeding. Dit kan op het mutatieformulier. Bent u 27 jaar of ouder, dan wordt de
onkostenvergoeding vrijgelaten tot een maximum van € 95,- per maand en € 764 per jaar.
Bent u nog geen 27 jaar, dan geldt de vrijlating niet!
Vrijwilligerswerk in Oost Gelre
Er is in iedere gemeente altijd behoefte aan vrijwilligers. In de gemeente Oost Gelre is er een nieuwe website:
www.sameninoostgelre.nl Hier vind u een zogenaamd vrijwilligersprikbord. Van harte aanbevolen om er eens
een kijkje op te nemen! Mogelijk vind u iets wat erg leuk is en waarmee u anderen een groot plezier doet!

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