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Voorwoord
De winterse kou is achter de rug en het voorjaar is begonnen met haar zonnige dagen. Samen met de eerste
cijfers over de daling van het aantal mensen met een uitkering geeft dit een positief lentegevoel.
Achteroverleunen kunnen we zeker niet. Want we vinden het belangrijk dat de economische groei zich verder
vertaalt in banen voor u als werkzoekende. We blijven ons daarom inzetten om samen met u en werkgevers een
passende baan, werkervaringsplaats of een zinvolle dagelijkse invulling te vinden.
Hiervoor maken we gebruik van de lokale projecten en enthousiaste vrijwilligers.
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese regelgeving met betrekking tot privacy beleid van kracht. Nadere informatie
hierover vindt u binnenkort op onze website en in een volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Erik Lammers

Aantal personen in de bijstand daalt

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald. Dit is de eerste daling sinds
2008. Alleen het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is afgenomen. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke
groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal toe. Eind 2017 telde Nederland
461 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is in 2017 afgenomen met ruim 8 duizend, dat is 4,5 procent. De
gunstige arbeidsmarkt is daarmee vooral zichtbaar bij deze leeftijdsgroep. Er stromen nu meer mensen de
bijstand uit dan erin.
Het aantal bijstandsgerechtigde jongeren (tot 27 jaar) is in 2017 praktisch gelijk gebleven. In 2015 en 2016
groeide deze groep nog met respectievelijk 4 duizend en 6 duizend.
Onder de 45-plussers bleef de bijstand groeien, in totaal met 5 duizend. Het groeitempo is wel verminderd. In
2016 bedroeg de stijging nog 9 duizend. De verhoging van de AOW-leeftijd in 2017 met drie maanden heeft de
uitstroom onder de 45-plussers iets vertraagd.
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Stadskamer/Dorpskamer Oost Gelre
Wat is een Stadskamer/Dorpskamer?
Een Dorpskamer of Stadskamer kunt u gratis bezoeken om mensen te ontmoeten, koffie te drinken en iets te
doen wat u samen met anderen organiseert. U kunt er sinds kort ook arbeidsmatige activiteiten doen, zoals
produktiewerk van Werkbaan Oost. Als bezoeker bedenkt en regelt u zelf de activiteiten, de beroepskrachten
helpen erbij.

De Stadskamer/Dorpskamer verbindt mensen en ideeën
Wat kun u er doen?
Als bezoeker van de Dorpskamer/Stadskamer bedenkt u dus zelf wat u wilt doen. De één houdt van koken en
gaat soep maken en er zijn mensen die wandelen of handwerken en schilderen. Maar u kunt er ook koffie en
thee drinken en genieten van de gezelligheid. Ook kunt u er heerlijk lunchen voor een kleine prijs. Bij de
Stadskamer/Dorpskamer kunt u uzelf ontwikkelen en actief blijven zonder dat er iets moet.
De Stadskamer/Dorpskamer brengt mensen samen die graag dezelfde dingen doen!
Waar

Groenlo, De Stadskamer
In de Mattelier, Mattelierstraat 19
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00
09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-12.00

Lichtenvoorde, De Dorpskamer
In Den Diek, Dijkstraat 30.
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag

09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-16.00
09.00-12.00

De Stads- en Dorpskamer is er voor iedereen.
Voor de inwoners van Oost Gelre zijn de
activiteiten gratis. U kunt gewoon binnenlopen.
Meer informatie? Kijk op www.stadskamer.com of
op facebook: dorpsenstadskameroostgelre.
U kunt ook bellen naar Kristel Geurink 0610144034 of naar Simone Pastoors 06-57403402
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Advies en begeleiding bij de start van uw bedrijf
Wilt u uw dromen waarmaken en een bedrijf starten? Een eigen bedrijf runnen is spannend, uitdagend en vooral
leuk! Een goede voorbereiding is van groot belang.
ROZ biedt advies en begeleiding bij de start van uw bedrijf. Daarnaast verzorgt ROZ trainingen op het gebied van
financiën en administratie, succesvol verkopen, online marketing en sociaal ondernemen.
Wilt u hulp bij het starten van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met ROZ (074 241 5100,
info@rozgroep.nl) om uw plannen te bespreken.
Meer informatie? Kijk dan op www.rozgroep.nl. Het trainingsaanbod vindt u op https://trainingen.rozgroep.nl.
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) werkt voor en in opdracht van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

FiKks een app om geldproblemen te voorkomen
FiKks is een app die u kunt downloaden op uw telefoon. De app werkt als een buddy – systeem om
betalingsachterstanden snel in te lopen en zo dreigende schulden in de kiem te smoren.
Via de fiKks-app ontmoeten hulpvrager en buddy elkaar. Doel is dat de buddy de hulpvrager steunt en coacht om
de financiële huishouding snel op orde te krijgen voordat structurele schulden ontstaan. Buddies doorlopen online
een praktische training om ze voor te bereiden op hun rol als financieel coach.
Het contact tussen buddy en gebruiker verloopt via de app: persoonlijk en toch anoniem. Deze app is gemakkelijk
te downloaden via App Store of Google Play Store. De taak van de buddy is het begeleiden, coachen en
aanmoedigen van de hulpvrager. Via deze begeleiding helpen de buddies mensen hun financiële huishouding op
orde te krijgen.

“Ga mee over de grens”

Stap met ons in de bus en neem een kijkje achter de schermen bij almaKEUKENS in Ahaus.
Woensdag, 25 april 2018 van 9.30 uur – 12.30 uur
Bedrijfsbezichtiging almaKEUKENS
Het WerkgeversServicepunt Achterhoek biedt werkzoekenden de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan
verschillende acties en bezoeken aan ondernemers in de Duitse grensregio.
Het bedrijf almaKEUKENS werd in 1971 in Ahaus opgericht en telt momenteel 13 keukenstudio's in NoordrijnWestfalen. Het bedrijf heeft 170 medewerkers in de verkoop, productie en montage. Bij almaKEUKENS gaan
jarenlange traditie en ervaring op het gebied van keukeninrichting gepaard met hoogste kwaliteit en innovatieve
ontwerpen, die de ruimte functioneel en tegelijkertijd sfeervol inrichten.
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Tijdens het bezoek bestaat de mogelijkheid om vragen direct aan het personeel te stellen. Maar u kunt natuurlijk
ook alleen naar het verhaal van het bedrijf luisteren.
Wilt u niet in Duitsland werken, maar heeft u wel interesse in onze Duitse buren? Ook dan bent u van harte
welkom!
Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 20 april a.s. via de klantmanager of via a.arens@socialedienstoostachterhoek.nl of
telefonisch op 06-28560142
Vooruitblik:
Op naar Vreden!
Woensdag 30-5-2018 van 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Stap op de fiets en zie hoe dichtbij onze buren eigenlijk zijn! Wij fietsen samen naar Vreden om daar te genieten
van een Duitse stadsrondleiding. Voordat wij samen terugfietsen gaan wij natuurlijk eerst aansterken met iets
lekkers.
Op naar Borken!
Woensdag 27-6-2018 van 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Deze keer gaan wij samen met de bus naar Borken om middels een speurtocht het bedrijfsleven van Borken te
ontdekken. U gaat met een klein groepje op pad om vervolgens samen interactief aan de slag te gaan. Aan het
einde van de dag wacht er natuurlijk een prijs voor de winnende groep. Voor een kleine snack wordt gezorgd.

Nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet
Een kijkje achter de schermen…
Cliëntenraadslid zijn is leuk, dynamisch en dankbaar werk, waarbij we steeds voor uw belangen opkomen. Als er
bijvoorbeeld adviesverzoeken van de gemeenten binnenkomen over het wijzigen van beleidsregels of
verordeningen. Er worden dan speciale werkgroepen ingesteld die zich met dat onderwerp bezig gaan houden.
De werkgroep formuleert een deskundig advies en gaat daarbij uit van datgene wat budgettair gezien het beste
voor u als cliënt uitvalt.
Aanpassingen minimabeleid
Op 9 november 2017 is er bijvoorbeeld een adviesverzoek binnengekomen over aanpassingen van het
minimabeleid in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Er is een werkgroep samengesteld van 4
personen. Zij hebben zorgvuldig alle beleidsregels en verordeningen doorgelezen en vergeleken met de nog
geldende regels en verordeningen. Over de veranderingen waren onduidelijkheden. Deze commissie heeft om
uitleg gevraagd bij de betreffende beleidsambtenaren en hebben meerdere gesprekken gevoerd. Aan de hand
van de uitkomst van die gesprekken hebben wij een gedegen advies gemaakt en deze toegezonden aan het
dagelijks bestuur van de SDOA. Zij geven dan bij onze Cliëntenraad aan wat er met ons advies wordt gedaan.
Ondertussen zijn de volgende adviesaanvragen alweer ontvangen en zijn daarvoor al weer nieuwe commissies
gevormd.
Hier vindt u de adviezen
De door onze Cliëntenraad uitgebrachte adviezen aan de SDOA kunt u vinden op onze website
http://cliëntenraadparticipatiewet.sdoa.nl/
Wij stellen uw mening op prijs
Wilt u iets vragen of onderwerpen of knelpunten in het beleid met ons delen? Dan kunt u ons mailen op:
cliëntenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Uiteraard ben u ook van harte welkom op onze openbare
vergaderingen. Meer informatie hierover vindt u op onze website http://cliëntenraadparticipatiewet.sdoa.nl/
Maja de Graaf
Lid Cliëntenraad Participatiewet.

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.n
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