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Voorwoord
Beste lezer,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2017. En dit is
voor mij ook mijn laatste voorwoord. Na 8 jaar heb ik
afscheid genomen als manager van de Sociale Dienst
Oost Achterhoek. Zowel een laatste nieuwsbrief van het
jaar als het afscheid maken dat je terugkijkt. Zoals u
misschien weet, is de visie van de Sociale Dienst:”
iedereen doet mee, niemand aan de kant”. Vanuit deze
visie hebben we onze dienstverlening ingericht. Dit
betekent voor ons dat we het van belang vinden dat iedereen in deze samenleving mee kan
doen, ook al is dat niet voor iedereen altijd even gemakkelijk. Gelukkig zien we dat het aantal
banen nog steeds groeit. Veel mensen vinden werk. Er is een grote groep mensen waarvoor nog
geen werk voorhanden is. Ook zij maken zich meer dan nuttig met werkzaamheden die anders
zouden blijven liggen en die de maatschappij ondersteunen. Heel erg mooi. Het is voor ons
allemaal zo belangrijk om van betekenis te zijn. Van betekenis voor jezelf, je omgeving en voor
de samenleving. Ondanks dat het niet voor iedereen makkelijk is, leven we in een prachtig deel
van het land. Het noaberschap staat bij velen hoog in het vaandel. Aandacht hebben voor elkaar,
zorgzaam zijn voor de omgeving en het versterken van het sociale netwerk is zo eigen aan de
Achterhoek. Laten we deze prachtige waarden met elkaar koesteren en uitbouwen waar kan. Zo
zijn we gezamenlijk van betekenis.
Ik wens u allen een betekenisvolle tijd toe en bedank u voor de samenwerking die ik op vele
fronten mocht ondervinden.
Hartelijke groet
Annemieke Gildhuis
Nieuws van JouwUnit, het jongerenloket van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Wil jij een cadeaubon winnen?
Like de Facebookpagina van JouwUnit, het jongerenloket van de Sociale Dienst Oost
Achterhoek. Hierdoor blijf jij op de hoogte van vacatures, open dagen van scholen, tips en tricks
over het vinden en krijgen van werk en nog veel meer. Onder alle likes zal op 1 december 2017
een cadeaubon van BOL.com ter waarde van €25,- verloot worden.
Facebookpagina JouwUnit: facebook.com/jouwunit
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Onderzoek nieuwsbrief Sociale Dienst Oost Achterhoek
In juli werd u via een korte vragenlijst uw mening gevraagd over deze nieuwsbrief die u van de
Sociale Dienst Oost Achterhoek krijgt. Er zijn veel ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. Hartelijk
dank daarvoor!
Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen de nieuwsbrief lezen. 61% heeft ons laten weten de
nieuwsbrief altijd te lezen en 21% geeft aan daar meestal tijd voor te maken. Over het algemeen
werd ook waardering uitgesproken. 69% gaf aan de kwaliteit met een ‘goed’ te waarderen.
Op basis van uw reacties willen we de nieuwsbrief verbeteren. Zo willen we u meer informeren
over vacatures. En ook extra aandacht besteden aan tips en regelingen waar u gebruik van kunt
maken.

Startersevent Achterhoek op 16 november 2017 in Winterswijk
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en de
Sociale Dienst Oost Achterhoek organiseren samen het
Startersevent Achterhoek op donderdag 16 november 2017
van 13.30 – 17.00 uur op het Loopbaanplein in Winterswijk.
Iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of de afgelopen
drie jaar gestart is, is van harte welkom.
“Er komt veel op je af als je een bedrijf wilt starten of pas
gestart bent. Starters zijn op zoek naar allerlei informatie,
kennis en nieuwe mensen die hen verder kunnen helpen.
Dat bieden wij hen in één middag op één plek met dit gratis
Startersevent”, vertelt Benno Ekkelboom, startersadviseur bij
ROZ.
Tijdens het startersevent kunt u kennis opdoen over thema’s
als social media en belastingen en informatie ophalen op het
kennisplein bij verschillende organisaties en bedrijven.
Uiteraard is er mogelijkheid om te netwerken met elkaar.
Voor inspiratie zorgen drie ondernemers die nog niet zo lang
geleden zelf zijn gestart met hun bedrijf; zij sluiten de middag af met hun ervaringsverhaal.
Denkt u over het starten van een eigen bedrijf? Of kent u iemand met ondernemersplannen?
Meer informatie en alvast aanmelden: www.rozgroep.nl/startersevent2017

Nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet
De zomervakantie zit erop en de cliëntenraad (CR) is weer gestart met
de maandelijkse openbare vergaderingen. Ons thema voor 2017 is:
evaluatie. Dit betekent onderzoeken wat de Sociale Dienst Oost
Achterhoek gedaan heeft met de gevraagde en ongevraagde adviezen
die wij als raad vanaf 1 januari 2015 hebben gegeven. Een drietal leden van onze CR is hier mee
bezig.
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Vragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Voor de zomervakantie is aan het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek de
stand van zaken gevraagd over verschillende onderwerpen, zoals de re-integratieverordening, de
kostendelersnorm, de reductie van het eigen risico bij de zorgkosten, de jobcoachvoorziening, de
loonkostensubsidie, de beleidsregels voor de individuele studietoeslag, het verlagen van de
uitkeringsnorm en de te hanteren boetes.
Op basis van de antwoorden die in het najaar worden verwacht, denkt de CR na over eventuele
vervolgstappen.
Nieuwe leden in de CR
Dit jaar is in het voorjaar Christine van Riemsdijk vanwege andere werkzaamheden uit de CR
gestapt. In augustus stopte ook Dorine Wes-Meinders met haar raadslidmaatschap. Zij was lid
van de raad als belangenbehartiger van Het Steunpunt te Winterswijk. Inmiddels zijn we bezig
om vervanging voor haar te organiseren.
Vlak voor de zomervakantie werd Heidy Lelifeld benoemd als lid van de CR en op 1 september
sluit ook Ineke ter Haar-van Ast als belangenbehartiger namens het FNV Subnetwerk Oost bij
ons aan.
Laat ons weten wat u vindt!
Onlangs organiseerden wij voor de tweede maal de cliëntcontactdagen in alle drie de gemeenten.
Wij vinden het namelijk belangrijk om met u in contact te blijven. Voor ons is de informatie die wij
van u krijgen erg belangrijk. Allerlei informatie die wij voor de uitvoering van deze taak kunnen
gebruiken, is welkom. Dat kan per e-mail of per postadres van de Sociale Dienst Oost
Achterhoek. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd antwoord.
Alphons Olthof
voorzitter cliëntenraad
http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl
clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

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
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