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Voorwoord
Altijd ontwikkeling
Zo’n 15 jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in het Sociaal Domein, als adviseur bij een re-integratiebedrijf.
Sinds die tijd heb ik al behoorlijk wat sociale wetten zien verschijnen, verdwijnen en veranderen. Aan de ene kant
is dit volkomen logisch. Niet alleen omdat tijden van economisch zwaar weer om andere dingen vragen dan de
huidige tijd van een groeiende economie. Ook de democratie speelt hierin een rol. Om de vier jaar is er kans op
een nieuwe politieke lijn, zowel landelijk als lokaal. Als de kiezer tussen partijen beweegt, dan zal de politieke lijn
volgen. En zo hoort het ook.
De belangrijkste wet die wij nu uitvoeren, de Participatiewet, volgt deze politieke lijn natuurlijk ook. Ook hiervoor
geldt dat dit zo hoort en dat dit goed is. We kijken vanuit de huidige tijd naar onze dienstverlening en passen die
aan op punten die daar nu om vragen. Zo merken we dat er veel vraag is naar medewerkers in de Achterhoek.
Steeds meer bedrijven hebben vacatures die ze niet krijgen ingevuld. Tegelijkertijd zien we dat er nog steeds
meer dan 1500 mensen een uitkering hebben. Voor een deel van hen geldt dat ze niet in staat zijn om te werken.
De aandacht die deze groep verdient, is erop gericht om ze betrokken te houden bij onze maatschappij.
Een andere groep kan werken, als er bepaalde drempels zijn weggenomen. Zoals een aanpassing op de
werkplek of een training . Er is ook een groep die morgen kan werken, als het juiste werk maar beschikbaar is. Op
dit moment is het nog vaak zo dat het werk dat mensen gedaan hebben, niet meer het werk is waarvoor bedrijven
mensen zoeken. De komende tijd gaan we projecten uitvoeren waarmee we dit verschil waar mogelijk oplossen.
Samen met werkzoekenden kijken waar ze goed in zijn en dan een richting qua werk zoeken die hierbij past. Zijn
er trainingen of opleidingen nodig? Dan zetten we die in. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen een stap kunnen
maken naar nieuw werk en bedrijven de mensen binnen krijgen waar ze zo om staan te springen. Zo willen we
niet alleen wetten zien ontwikkelen, maar ook onze organisatie en mensen die werk zoeken. Op die manier
werken we samen aan een goede ontwikkeling voor de Achterhoekse arbeidsmarkt.
Michiel Huisman
Teamleider Werk en Inkomen

Nieuwe normen bijstandsuitkering
Met ingang van 1 juli 2018 heeft het rijk de normen van de bijstandsuitkering
weer vastgesteld. De hoogte van de bijstandsuitkering wijzigt twee keer per
jaar, op 1 januari en op 1 juli.
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De
nieuwe normen levensonderhoud vindt u op

https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering/levensonderh
oud-normen

Een auto als u in de bijstand zit? Zo werkt dat!
Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een uitkering op het sociaal minimum krijgt, mag u niet veel bezittingen
hebben. Toch is het mogelijk auto te blijven rijden omdat hier speciale regels voor gelden.
Wat is vermogen?
Het eigen vermogen is uw spaargeld, waarde van uw eigen woning, auto, boot, lijfrentepolissen,
levensverzekeringen, aandelen, een erfenis etc. Als u een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet dan gelden
er regels over het eigen vermogen.
Hoeveel vermogen mag u hebben?
De participatiewet bepaalt hoeveel eigen vermogen u mag hebben. Op dit moment mag u aan spaargeld of aan
waardevolle goederen hebben:
€ 6020,- voor alleenstaanden en
€ 12040,- voor een alleenstaande ouder en voor de gehuwden samen.

Auto
Voor een auto gelden er bij de SDOA aparte regels. Als u een auto op uw naam hebt staan die €7000,- waard is
of minder dan wordt deze auto niet meegerekend met het vermogen. Als uw auto meer waard is dan €7000,- dan
wordt het bedrag boven de €7000,- tot het vermogen gerekend. Ook als u de auto alleen maar op naam hebt
staan, hij is in het bezit van iemand anders, ziet de SDOA het als uw bezit. Een tweede auto telt altijd in zijn
geheel als vermogen.
Hoe werkt dat in de praktijk?
Op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt wordt het vermogen bepaald. De saldi op uw rekeningen
en de waarde van uw bezittingen worden bij elkaar opgeteld. Als u op de datum van de aanvraag een auto bezit
van € 3050,- dan wordt deze niet meegerekend met het vermogen. Hij is minder waard dan € 7000,Tijdens de bijstandsuitkering ruilt u uw auto in en koopt u een andere auto van €10.000,- . Deze aankoop moet u
doorgeven op het mutatieformulier. Op het mutatieformulier staat bij punt 7 de vraag “Vermogen (dat is
ontvangen)” Hier vermeld u de nieuwe auto en de waarde, ook als u hem zelf hebt gekocht.
Bij deze nieuwe auto geldt dat de eerste € 7000,- niet wordt gerekend tot het vermogen maar € 3000,- daarboven
wel. Als u op uw bankrekeningen ook een bedrag had staan van € 4000,- dan zit u boven het vermogen wat u
mag hebben en kan uw uitkering beëindigd worden.

Bijzondere bijstand; aanvraagformulier of declaratieformulier
Aanvragen
Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand in. Deze kunt u vinden
op www.sdoa.nl/uitkering/(aanvraag)formulieren/aanvraagformulier . U krijgt een brief als de bijzondere bijstand
is toegekend of afgewezen.
Geld ontvangen!
Is de bijzondere bijstand toegekend en u wilt de gemaakte kosten ontvangen van de SDOA? Gebruik dan het
declaratieformulier. Deze vindt u ook op de website:
www.sdoa.nl/uitkering/(aanvraag)formulieren/declaratieformulier. Voeg de bewijsstukken toe.
Ook het geld vanuit het minimabeleid kunt u op deze manier ontvangen.

Zomertoer Berkelland: een leuk actief zomerprogramma voor kinderen!
Deze zomervakantie kunnen kinderen uit Berkelland in de
leeftijd 6 t/m 12 jaar meedoen aan allerlei leuke activiteiten.
Denk aan: bouncebal, vossenjacht, Minecraft, fotografie of
voetbal. Deze sport- en speelmiddagen vinden bijna elke
week (onder begeleiding) plaats. En zijn aanvullend op wat
er al wordt georganiseerd.
Doe je ook mee? Je bent van harte welkom! Volg de
speciale Facebookpagina: Zomertoer Berkelland en blijf
op de hoogte van dit leuke en actieve zomerprogramma.

Privacyverklaring Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij hebben een privacyverklaring
opgesteld om u aan te geven:
- Welke persoonsgegevens wij verwerken
- Waarom wij dat doen
- Hoe we dat doen
Op onze website www.socialedienstoostachterhoek.nl ziet u de volledige privacyverklaring van de Sociale Dienst
Oost Achterhoek (SDOA).
Privacyverklaring SDOA
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Bezoekadres
Telefoon
E-mail

Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk
(0544) 474 200
info@socialedienstoostachterhoek.nl

In de volledige privacyverklaring op onze website staat vermeld:
- Welke persoonsgegevens wij verwerken
- Waar deze gegevens vandaan komen
- Dat SDOA uw gegevens niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming
- Aan wie wij uw gegevens doorgeven
- Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens
- Dat u uw gegevens kunt inzien
- Waar u terecht kunt met een vraag
- Waar u terecht kunt met een klacht

Nieuw: programma ‘Succesvol van start’
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.

ROZ biedt advies en begeleiding bij de start van uw bedrijf. Om u nog beter en sneller voor te bereiden, begeleidt
ROZ starters nu in groepen met het nieuwe programma ‘Succesvol van start’. 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: www.rozgroep.nl/ikwilstarten. Het trainingsaanbod vindt u op https://trainingen.rozgroep.nl.
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) werkt voor en in opdracht van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet
Preventie en vroeg signalering van problematische schulden
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan hun
inwoners. Zij hebben ons gevraagd mee te denken over deze dienstverlening
in de komende vier jaar.
Eén van de onderwerpen die wij belangrijk vinden is preventie en vroeg signalering van problematische schulden.
We zijn hierover in gesprek gegaan met onder andere de vertegenwoordigers van de wijkteams
in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Hieruit bleek dat zij de mensen, die bekend zijn bij de wijkteams, veelal goed kunnen helpen.
Ook zoeken zij een manier om eerder in contact te komen met mensen met financiële problemen.
Men weet soms niet waar men terecht kan of vindt het vervelend om hulp te vragen, daardoor kunnen de
problemen oplopen. Voor gemeenten is preventie en vroeg signalering van groot belang. Zij zullen ervoor moeten
zorgen dat de inwoners gemakkelijk ergens terecht kunnen met hun financiële problemen.
Bent u ervaringsdeskundige? Dan komen wij graag met u in contact. Wij willen graag weten hoe u zich heeft
aangemeld, bij welke instantie u zich heeft aangemeld en hoe uw ervaringen daarmee zijn. U kunt het ons laten
weten via ons mailadres: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.
Bezoek aan de Voedselbank Oost Achterhoek te Lichtenvoorde op 22 juni 2018.
We werden ontvangen door de secretaris Harrie Kok. Hij heeft ons rondgeleid en uitgelegd hoe de Voedselbank
werkt. In de folder konden we alles nog eens nalezen.
Door allerlei omstandigheden kan men genoodzaakt zijn om tijdelijk van de Voedselbank gebruik te moeten
maken. De Voedselbank voorziet bijna 350 gezinnen van een voedselpakket in de gemeenten Aalten, Berkelland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
De pakketten worden door de vrijwilligers samengesteld en worden naar de uitgiftepunten vervoerd.
Een hele organisatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. Zonder de vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk
zijn. Petje af voor hun inzet.
Het was een leerzame middag en we bedanken Harrie Kok voor de informatie en de rondleiding.
Voor informatie: www.oost-achterhoek-voedselbanknederland.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:
clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen. Meer informatie vindt u op onze
website http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl.
Ineke ter Haar
Lid Cliëntenraad Participatiewet
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