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1.IDENTIFICATIE
RIMO Limburg
Lombaardstraat 16
3500 Hasselt
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2. STAND VAN ZAKEN MEERJARENPLAN 2003-2008

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
RIMO Limburg en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen versterken de leefbaarheid in impulsgebieden in Limburg
VOORTGANG

Bereikt

DOELSTELLING

Ten dele
bereikt

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
leefbaarheid in impulsgebieden in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1.
RIMO Limburg heeft een goed zicht op de territoria in
Limburg waar de leefbaarheid bedreigd is.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2.
RIMO Limburg ontwikkelt een netwerk met partners
die willen werken aan de leefbaarheid van
impulsgebieden in Limburg.

Start
20062008

Afgevoerd Evaluatie

Er is een inventaris van hanteerbare en op Vlaams
niveau beschikbare bronnen betreffende leefbaarheid
in impulsgebieden.
Er is een duidelijk zicht op hanteerbare en op
provinciaal niveau beschikbare bronnen.
Er is permanent overleg met de provincie Limburg
over de territoria waar de leefbaarheid wordt
bedreigd.
RIMO Limburg heeft in 2004-2005 een grondige
screening van Zuid-Limburg georganiseerd.

X

Er is een programmagroep leefbaarheid
De algemene vergadering werd uitgebreid met een
aantal belangrijke partners.
In 2005 wordt de welzijnsconferentie over
leefbaarheid voorbereid. De conferentie vindt plaats
in 2006.
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X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3.
RIMO Limburg ondersteunt derden, die willen werken
aan de leefbaarheid van impulsgebieden in Limburg.

Er is een inventaris van het bestaande opbouwwerk
en buurtwerk in Limburg.
De autonome instellingen worden ondersteund.
Lokale besturen die hierom vragen worden
ondersteund. Er zijn samenwerkingsakkoorden.

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.4.
RIMO Limburg ondersteunt, organiseert en bevordert
het buurtwerk in Limburg.

X

Er is een inventaris van het buurtwerk.
Buurtwerkers worden regelmatig samengebracht.
Het VTO-beleid staat open voor de buurtwerkers
Via de dac-regularisatie en akkoorden met lokale
besturen organiseert en ondersteunt RIMO Limburg
het buurtwerk.

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.5.
RIMO Limburg zet projecten op die de leefbaarheid
versterken.

X

Het merendeel van de projecten van RIMO Limburg
heeft met leefbaarheid te maken.
De jaarverslagen geven de stand van zaken weer.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
RIMO Limburg en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen versterken de positie van meervoudig achtergestelden in
Limburg
VOORTGANG

Bereikt

DOELSTELLING

Ten dele
bereikt

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
positie van de meervoudig achtergestelden in
Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1.
RIMO Limburg werkt mee bij het in kaart brengen van
meervoudige achterstelling in Limburg

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2.
Het maatschappelijk opbouwwerk Limburg ontwikkelt
in en vanuit de eigen organisatie een netwerk
betreffende meervoudige achterstelling.

Start
20062008

Afgevoerd Evaluatie

Alle mogelijke bronnen zijn geïnventariseerd. Er is
regelmatig overleg met de provincie Limburg over
meervoudige achterstelling.
RIMO Limburg heeft in 2004 over meervoudige
achterstelling contact gehad met alle
welzijnsplatforms in de provincie Limburg.
Meervoudige achterstelling komt regelmatig aan bod
in het RIMO Magazine

X

Er is een programmagroep meervoudige
achterstelling.
De programmagroep komt regelmatig samen.
In 2005 vond de welzijnsconferentie Over-Leven
plaats.
Er is een netwerk betreffende meervoudige
achterstelling.
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OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3.
RIMO Limburg biedt ondersteuning aan bestaande
netwerken.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.4.
RIMO Limburg wil de uitbouw van nieuwe netwerken
ondersteunen.

RIMO Limburg ondersteunt Dynamo, het
samenwerkingsverband van verenigingen waar
armen het woord nemen.
Er is een afsprakennota met Dynamo. In ieder project
wordt onderzocht hoe we meer aansluiting kunnen
krijgen met Dynamo. Jaarlijks wordt de
samenwerking met Dynamo geëvalueerd.

X

Binnen projecten is er voldoende aandacht voor
meervoudig achtergestelden.
In iedere gemeente, waar RIMO Limburg actief is, is
voldoende zicht op de functionele netwerken.
RIMO Limburg werkt mee aan de verdere uitbouw
van Dynamo.
Via de Welzijnsconferentie Over-Leven is er een
nieuw netwerk ontstaan.

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.5.
RIMO Limburg wil een plaats geven aan minstens 1
ervaringsdeskundige in de eigen organisatie.

X

De mogelijkheden van opleiding tot
ervaringsdeskundige werden geïnventariseerd.
Er is 1 ervaringsdeskundige in dienst.

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.6.
RIMO Limburg voert projecten uit met meervoudig
achtergestelden en heeft in ieder project specifieke
aandacht voor de meest achtergestelden.

X

Er worden projecten betreffende meervoudige
achterstelling uitgevoerd.
De jaarverslagen geven de stand van zaken weer.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
RIMO Limburg en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen verbeteren de woonsituatie van achtergestelden
VOORTGANG

Bereikt

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen verbeteren de
woonsituatie van achtergestelden.

Ten dele
bereikt

Start
20062008

Afgevoerd Evaluatie

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1.
RIMO Limburg volgt de evoluties inzake wonen in
Limburg op en heeft daarbij bijzondere aandacht voor
achtergestelde groepen.

X

Er is regelmatig overleg met Stebo en de dienst
huisvesting van de provincie Limburg.
Er is occasioneel overleg met dienst Huisvesting van
de Vlaamse Gemeenschap – afdeling Limburg.
Er is jaarlijks overleg met de provinciale
integratiedienst over wonen.

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2.
Er wordt een programmagroep wonen geïnstalleerd.

X

Er is een programmagroep wonen.

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3.
RIMO Limburg ontwikkelt initiatieven naar het
kamerwonen toe.

X

De situatie van het kamerwonen in Limburg wordt
gescreend.
De toepassing van de nieuwe reglementeringen
inzake het kamerwonen wordt in kaart gebracht.
In Genk loopt er een project met kamerbewoners.

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.4.
RIMO Limburg gaat de dialoog aan met één of
meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen in
Limburg met de bedoeling gezamenlijk initiatieven te
ontwikkelen die de bewonersparticipatie verhogen.

X

Er is overleg met “Veboli” (vereniging
bouwmaatschappijen Limburg).
Het initiatief van “Nieuw Dak” (Genk) inzake
bewonersparticipatie wordt gevolgd.
Met “Nieuw Dak” is er intense samenwerking
betreffende het Huiskamerproject in Winterslag.
Via de verschillende projecten is er regelmatig
overleg met de sociale bouwmaatschappij.
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OPERATIONELE DOELSTELLING 3.5.
RIMO Limburg voert projecten uit inzake de
woonsituatie van achtergestelden.

X
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RIMO Limburg opteert ervoor eerst een goed zicht te
hebben op de woonsituatie en achterstelling
vooraleer concrete projecten te ontwikkelen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
RIMO Limburg en de door de Vlaamse Gemeenschap erkende instellingen verbeteren de kwaliteit van de eigen werking
VOORTGANG

Bereikt

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
kwaliteit van de eigen werking.

Ten dele
bereikt

Start
20062008

Afgevoerd Evaluatie

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.1.
Er is een communicatiebeleid.

X

Het is duidelijk wie de verantwoordelijkheid over het
communicatiebeleid binnen de organisatie heeft.
Er is een redactieraad.
RIMO Magazine verschijnt vier keren per jaar.
Een interne website stroomlijnt de communicatie met
het personeel.
Ieder jaar is er een jaarplan en een jaarverslag .
Er zijn tentoonstellingspanelen en een folder.
RIMO Limburg heeft een eigen website.
Het communicatiebeleid naar doelgroepen,
buitenwereld, personeel en beleid staat op punt.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2.
Er is een uitgebouwd en onderbouwd
personeelsbeleid

X

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden
betreffende personeelsbeleid heeft.
Er zijn taak- en functieprofielen voor ieder
personeelslid.
Regelmatig zijn er evaluatie- en
functioneringsgesprekken.
In 2004 vond er een klimaatspeiling plaats.
Er zijn regelmatig personeelsvergaderingen.
Het nieuwe arbeidsreglement gaat waarschijnlijk in
2006 van start.
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OPERATIONELE DOELSTELLING 4.3.
Er is een efficiënt en financieel beleid.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.4.
Het vrijwilligerswerk binnen RIMO Limburg wordt
systematisch uitgebouwd.

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid
draagt.
Er is regelmatig overleg met de personeelsleden
verantwoordelijk voor het financiële
Er is regelmatig intern overleg over de financiële
situatie.
Het dagelijks bestuur bespreekt regelmatig de
financiële situatie van de organisatie.
Jaarlijks wordt de begroting en de afrekening
voorgesteld aan het personeel.
Het financieel beleid werd aangepast aan de techniek
van de omslagfinanciering.
Opbouwwerkers en buurtwerkers zijn budgethouder.
Er is een werkgroep fondsen.

X

Er is een visietekst over het vrijwilligersbeleid binnen
de organisatie.
Er is een VTO-beleid gericht op de vrijwilligers
Jaarlijks vindt er een ontspannende
vrijwilligersbijeenkomst plaats.
Het RIMO Magazine van juni 2005 was gewijd aan
het vrijwilligerswerk.
Er is een vrijwilligersverzekering.
Enkele vrijwilligers zijn lid van de beleidsorganen van
RIMO Limburg.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.5.
Er is een duidelijke organisatiestructuur.

X

Het organigram is door de beleidsorganen
goedgekeurd en voor iedereen duidelijk.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.6.
Er is een nauwe samenwerking met
partnerorganisaties.

X

Het netwerk is in kaart gebracht.
De algemene vergadering is verruimd.
Er is regelmatig overleg met de provinciale
integratiedienst.
Er wordt nauw samengewerkt binnen Feso.
Er is een duidelijke visie op het schoolopbouwwerk.
Met verschillende partnerorganisaties wordt nauw
samengewerkt.

- 10 -

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.7.
De autonome gesubsidieerde en erkende instellingen
krijgen ondersteuning.

X

Vier keren per jaar is er een overleg met de
opbouwwerkers van de instellingen.
Er is een wederzijdse vertegenwoordiging op
beleidsniveau.
De opbouwwerkers van de autonome instellingen
kunnen participeren aan de vorming en het
werkersoverleg.
Op vraag van de instellingen wordt specifieke
ondersteuning geboden.
RIMO Limburg geeft advies over de jaarplannen van
de instellingen.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.8.
Er is aandacht voor internationale samenwerking.

X

Het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt
betreffende internationale samenwerking.
RIMO Limburg heeft verschillende Europese
programma’s lopen: Reces, Grundtvig, PDPO, …
De Europese subsidielijnen worden permanent
gescreend.
Er is een werkgroep fondsen die het geheel opvolgt.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.9.
RIMO Limburg organiseert ten behoeve van de eigen
werking onderzoek en studie.

X

In het kader van de dac-regularisatie heeft RIMO
Limburg een deeltijdse studiemedewerker ter
beschikking.
Er zijn regelmatig publicaties vanuit de
onderzoeksmedewerker.

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.10.
RIMO Limburg heeft een eigen VTO beleid.

X

Er is een VTO-verantwoordelijke binnen de
organisatie.
RIMO Limburg participeert aan VTO beleid binnen
Feso.
Er is een uitgewerkt VTO beleid.
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3. HUIDIGE SAMENWERKING PRIORITAIRE PARTNERS
EVALUATIE SAMENWERKINGEN
Lokale
Overheden

Niveau

HASSELT

RIMO Limburg
RIMO Limburg

Programma

Issue
Halfjaarlijks overleg tussen schepen sociale zaken en
coördinator RIMO Limburg

Meervoudige achterstelling

RIMO Limburg

MAASEIK

Deelname aan Hasselt Overleg Welzijnswerk – werkgroep
achterstelling
Betrokkenheid stad Hasselt in programmagroep

Project

Meervoudige achterstelling

Samenwerking wijkwerker stad Hasselt en RIMOopbouwwerker.

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Ondersteuning vanuit RIMO Limburg voor het stedelijke
opbouwwerk.
Begeleiding stedelijk opbouwwerker.

MAASMECHELEN

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Regelmatig overleg ocmw-secretaris en coördinator RIMO
Limburg.

Project

Meervoudige achterstelling

Deelname van het lokaal bestuur aan de projectstuurgroep
SOMA.
Het OCMW financiert een deeltijdse opbouwwerker voor SOMA
als “vereniging waar armen het woord nemen”.

SINT-TRUIDEN

RIMO Limburg

Regelmatig overleg tussen burgemeester en coördinator van
RIMO Limburg.

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Studie leefbaarheid bij senioren in centrum en de wijk Gelinden.

Project

Achterstelling

Regelmatig overleg opbouwwerker en teamverantwoordelijke
RIMO Limburg met diensthoofd OCMW.
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GENK

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Regelmatig overleg coördinator en teamverantwoordelijke van
RIMO Limburg met de leidende ambtenaren van de stad Genk.

Project

Leefbaarheid

Nauwe samenwerking tussen buurtwerkers en de wijkmanagers
in de wijken Termien, Kolderbos, Waterschei, Winterslag.
Nauwe samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten
De stad Genk financiert de buurtwerkers, en
ervaringsdeskundige, een ondersteunende medewerker en een
pwa-kracht.
Ook de werkingskosten van deze personeelsleden komen
grotendeels van de stad Genk.

Achterstelling
HOUTHALEN

Het OCMW van de stad Genk financiert verschillende pwakrachten en draagt bij aan de huur van het huiskamerproject.

RIMO Limburg

Aanwezigheid vanuit het lokaal bestuur in de algemene
vergadering van RIMO Limburg.
Regelmatig overleg teamverantwoordelijke en coördinator met
beleidsverantwoordelijken en leidende ambtenaren van
Houthalen.
Participatie van ambtenaren aan de stuurgroep wijkontwikkeling
Houthalen.
Nauwe samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten
De gemeente Houthalen financiert een halftijdse buurtwerker en
draagt bij aan de werkingskosten van de personeelsleden in
Houthalen.
6-wekelijks overleg tussen opbouwwerker De Standaard en
Houthalen-Oost en welzijnscoördinator.
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BERINGEN

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Aanwezigheid vanuit het lokaal bestuur in de algemene
vergadering en de raad van bestuur van RIMO Limburg.

Project

Aanwezigheid van de stad Beringen in de stuurgroep van de
plaatselijke projecten.
De stad Beringen financiert twee personeelsleden en draagt bij
aan hun werkingskosten.
De stad Beringen financiert de werkingskosten van het project
de Posthoorn.

DILSEN-STOKKEM

RIMO Limburg

Leefbaarheid

Deelname van RIMO Limburg aan de stuurgroep
wijkontwikkeling van de stad Dilsen-Stokkem.

BILZEN

Project

Leefbaarheid

De buurt- en nabijheidsdienst van de stad Bilzen wordt
ondersteund door een opbouwwerker van RIMO Limburg.
Nauwe samenwerking met verschillende gemeentelijke
diensten.
Deelname van de schepen van sociale zaken aan de
projectstuurgroep.

RIEMST

RIMO Limburg

HEUSDEN-ZOLDER

Project

Samenwerking met burgemeester en schepenen bij de
doorlichting van de situatie van de dorpsraden.
Leefbaarheid

Deelname vanuit de gemeente aan de stuurgroep van het
project
Nauwe samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten
De opbouwwerker neemt rol op in gemeentelijk proces van
wijkplanning.

TONGEREN

RIMO Limburg

Overleg met diverse verantwoordelijken van het lokaal beleid in
verband met het eventueel ontwikkelen van nieuwe projecten.

BORGLOON

RIMO Limburg

Overleg met diverse verantwoordelijken van het lokaal beleid in
verband met het eventueel ontwikkelen van nieuwe projecten.

LUMMEN

Overleg met diverse verantwoordelijken van het lokaal beleid in
verband met het eventueel ontwikkelen van nieuwe projecten.
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EVALUATIE LOKALE OVERHEDEN
De relatie met de lokale besturen vertoont een grote verscheidenheid. Met de meeste lokale besturen heeft RIMO Limburg een goede verhouding
uitgebouwd. Zowel op de eerste als de tweede lijn wordt door RIMO Limburg geïnvesteerd in de lokale besturen. RIMO Limburg is gekend door alle lokale
besturen. Verschillende lokale besturen besteden projecten betreffende participatie van achtergestelden uit aan RIMO Limburg.

Integratiesector

Niveau

Provincie

RIMO Limburg

Programma

Issue
Regelmatig overleg coördinator en diensthoofd provinciale
integratiedienst.
Lidmaatschap coördinator aan de integratieraad.
Lidmaatschap van de coördinator aan het Vast Bureau van de
integratieraad.
Deelname van de provinciale integratiedienst aan de
programmagroepen van RIMO Limburg.
Deelname aan de cel vluchtelingen.
Vertegenwoordiger PRIC is lid van de algemene vergadering
van RIMO Limburg.
Jaarlijks contact met de gezamenlijke lokale integratiediensten.

Genk - Winterslag

Project

Buurtwerker is lid van de integratieraad.
Gezamenlijke vorming buurtwerkers-wijkmanager-LID.

Maasmechelen - Eisderbos

Samenwerking met LID in verband met tolken en de werving
van allochtone ouderen.

Sint-Truiden

Project

Samenwerking betreffende vluchtelingen in verband met de
opmaak van de sociale kaart.

Beringen - Tuinwijk

Project

Samenwerking met LID Beringen betreffende het project
“Wetende Vrouwen”.
Idem betreffende "Buitengewone Buurt".
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Beringen - Buurt- en
Nabijheidsdiensten

Project

Vertegenwoordiger van LID zit in de stuurgroep van het project.

Beringen Steenveld

Samenwerking met LID voor:
- Vormingsactiviteiten voor allochtone en autochtone 60
plussers.
- Ontmoetingsgroep Turkse vrouwen op de wijk.
- Verschillende occasionele activiteiten.

Beringen - De Posthoorn

Project

Deelname LID aan de stuurgroep van het project.

Hasselt

Project

Deelname van de opbouwwerker aan de integratieraad.

Heusden-Zolder

Nauwe samenwerking met LID.
Deelname LID aan projectstuurgroep.

Houthalen - Meulenberg

Nauwe samenwerking met LID en de integratieraad op het vlak
van concrete projecten.

Houthalen - De Standaard

Nauwe samenwerking met LID.
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EVALUATIE
Vanaf het ontstaan van RIMO Limburg werd er nauw samengewerkt met de integratiesector en dit zowel op de eerste als de tweede lijn.
Ook hier is de samenwerking heel divers. Op de tweede lijn is de structurele binding sterker. RIMO Limburg is lid van de integratieraad en er is regelmatig
overleg met het diensthoofd van de PRIC. Vertegenwoordigers van de PRIC zitten in de algemene vergadering en nemen deel aan twee programmagroepen.
Lokaal wordt er meer op ad hoc basis en in functie van de noden samengewerkt.Deze samenwerking wordt vanuit RIMO Limburg positief ingeschat.

Verenigingen waar armen
het woord nemen.

Niveau

Programma

Issue

Provincie

RIMO Limburg

Meervoudige achterstelling

RIMO Limburg ondersteunt Dynamo, het
samenwerkingsverband van “verenigingen waar armen het
woord nemen”.
De ondersteuning is zowel inhoudelijk als administratief.
Het personeelslid van Dynamo staat op de loonlijst van RIMO
Limburg.
RIMO Limburg is waarnemend lid van de beleidsorganen van
Dynamo.
Dynamo is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
RIMO Limburg.
RIMO Limburg vertegenwoordigt Dynamo in de raad van
bestuur van het Vlaams Netwerk.
RIMO Limburg heeft een overeenkomst met de Provincie
Limburg betreffende de ondersteuning van Dynamo en de
aangesloten verenigingen.

Hasselt

Project

“De Brug” wordt ondersteund door RIMO Limburg

Houthalen

Project

“Warm hart” wordt opgevolgd door RIMO Limburg

Genk

Project

“Wasda” wordt nauw ondersteund door de opbouwwerker van
RIMO Limburg.
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Maasmechelen

Project

“Soma” wordt nauw ondersteund door een eigen opbouwwerker
die op de loonlijst van RIMO Limburg staat.
Deze opbouwwerker wordt gefinancierd met middelen van het
OCMW en het decreet armoede.

Heusden-Zolder

Project

RIMO Limburg onderhoudt contacten met De Regenboog.

Beringen

Project

“De Draaischijf” wordt nauw ondersteund door twee
opbouwwerkers van RIMO Limburg.
Dit gebeurt gedeeltelijk met middelen van het decreet Armoede.

EVALUATIE
Traditiegetrouw heeft RIMO Limburg een sterke binding met “de verenigingen waar armen het woord nemen”. Een beperkt aantal verenigingen zijn geroeid uit
projecten van RIMO Limburg. In Limburg is het aspect zelforganisatie binnen de Verenigingen sterk aanwezig. Dit biedt specifieke mogelijkheden maar
creëert ook de nodige moeilijkheden.
Er is een nauwe samenwerking met het Vlaams Netwerk, de provincie Limburg en Welzijnszorg/Welzijnsschakels Limburg.

CAW’s

Niveau

Provincie

RIMO Limburg

Programma

Issue
Beide CAW’s zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering
van RIMO Limburg.
De coördinator van RIMO Limburg zetelt in de
gemeenschappelijke “klachtencommissie” van de beide CAW’s.
Caw wordt systematisch geïnformeerd over de werking van
Dynamo.

Maasmechelen

Project

CAW “'t Verschil” is lid van de stuurgroep van het project.

Beringen - Steenveld

Project

Er werden afspraken gemaakt met CAW over de inzet van
vrijwilligers bij onderhoudswerkzaamheden in de wijk.

Beringen - Buurt en
Nabijheiddiensten

Project

CAW werd geconsulteerd bij de voorbereidingsfase van het
project.
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Beringen – De Draaischijf

Project

De werking van de Draaischijf vindt plaats in één van de locaties
van CAW. Er zijn afspraken betreffende samenwerking. Er is
regelmatig overleg.

Bilzen

Project

Er werden afspraken gemaakt betreffende woonbegeleiding.

Genk Logementbewoners

Nauwe samenwerking met CAW Sonar betreffende het
huiskamerproject.

Houthalen-Meulenberg

Samenwerking met Turkse medewerkster van 't Verschil.

Sint-Truiden

Project

Samenwerking op lokaal vlak rond creatie van
ontmoetingsmoment voor de doelgroep.

EVALUATIE
De structurele samenwerking met de twee CAW’s staat in Limburg nog in zijn kinderschoenen. In het werkveld zijn er meer contacten.
Structureel werd een stap vooruit gezet in 2004 door de opname van beide instellingen in de algemene vergadering van RIMO Limburg.
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4. ACTUALISATIE OMGEVINGSANALYSE
De omgevingsanalyse, die gemaakt werd in functie van het meerjarenplan 2003-2008, blijft onverminderd geldig.
RIMO Limburg valt voor de omgevingsanalyse terug op de directie Welzijn (afdeling strategie en planning), waar in nauw overleg met verschillende externe
diensten bijna permanent de omgevingsanalyse geactualiseerd wordt.
Zo werd in mei 2004 het rapport “Armoede en sociale uitsluiting in Limburg” gepubliceerd. Dit rapport is ter beschikking.
Toch willen we in het kort wijzen op een aantal belangrijke evoluties:
De toenemende armoede
Armoede cijfermatig in kaart brengen blijft een moeilijke opdracht. Armoede is veel meer dan cijfers. Zeker extreme armoede zit niet mooi in de
gegevensbanken.
Toch merken we dat opbouwwerkers en buurtwerkers steeds meer geconfronteerd worden met situaties die wijzen op armoede.
De stijging van de werkloosheid
Het aantal werklozen in Limburg is van maart 2002 tot maart 2005 toegenomen met 10.765 personen of 40%. In het Vlaams Gewest steeg de werkloosheid
over dezelfde periode met 30%.
De steeds scherper wordende problematiek van allochtone jongeren
Dit wordt versterkt door verschillende factoren:
In sommige “mijngemeenten” vindt 50% van de geboortes plaats in jonge allochtone gezinnen. Jonge allochtonen (70% van de jongeren van Turkse en
Marokkaanse herkomst) huwen met een partner uit het land van herkomst.
De uitval van allochtone kinderen in het onderwijscascade systeem wordt niet stopgezet.
De werkloosheid onder allochtone jongeren is alarmerend hoog.
Het steeds scherper aanvoelen van het tekort aan sociale huisvesting
Gemiddeld woonden in 2000 5% van alle particuliere huishoudens in Limburg in een sociale huurwoning. Meer dan 10.000 kandidaat-huurders staan op
wachtlijsten voor een woonst in Limburg. De gelukkigen die een woonst kregen hebben bijna drie jaar moeten wachten.
Van de toewijzigingen van sociale huurwoningen in 2001 ging in Limburg 78% naar een gezinshoofd met de Belgische nationaliteit, 7% naar een gezinshoofd
met een Europese nationaliteit en 14% naar en gezinshoofd met een niet-Europese nationaliteit.
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De ontoereikendheid van het aanbod stelt zich niet enkel in kwantitatieve termen maar ook naar kwaliteit. Er situeert zich in Limburg in de eerste plaats een
zuiver tekort aan goede betaalbare woningen. Daarnaast is er een te weinig gediversifieerd aanbod.
Er is en tekort aan standplaatsen voor woonwagenbewoners.
De groter wordende onverdraagzaamheid
Onverdraagzaamheid is wellicht moeilijk te meten. Opbouwwerkers en buurtwerkers signaleren het feit dat onvrede en agressie steeds meer afgewenteld
worden op de zwakkere groepen in de samenleving. Dit gebeurt op alle niveau’s.
Internationale gebeurtenissen hebben dit fenomeen nog versterkt.
De doorbraak van extreem-rechts in Limburg bij de laatste verkiezingen is een teken aan de wand.
Het belang van het individu als maker van de samenleving
Waar vroeger de levensloopbaan bijna vanaf de geboorte vastlag moeten mensen nu constant veel meer keuzes maken. Men wordt verplicht te kiezen.
Keuzemomenten zijn ook dikwijls crisismomenten. Ze veroorzaken spanningen en vereisen de nodige competenties. Daarom wordt het levenslang en
levensbreed leren steeds belangrijker.
Nieuwe regelgevingen
De voorbije jaren werden we geconfronteerd met heel wat nieuwe decreten en uitvoeringsbesluiten. Regelgevingen op het vlak van armoede, lokaal sociaal
beleid, kwaliteit hebben heel wat impact op de diverse welzijnssectoren.
De beleidskeuze binnen de Vlaamse Gemeenschap om de bevoegdheden betreffende welzijn en minderheden te verdelen over twee
beleidsverantwoordelijken heeft tevens zijn gevolgen.
Sectorale evoluties
De federatie Samenlevingsopbouw heeft de keuze gemaakt de komende jaren vooral aandacht te besteden aan wonen en lokaal sociaal beleid.
De vraag naar meer structureel gefinancierd buurtwerk blijft relevant.
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5. INZET MIDDELEN 2006-2007
RIMO Limburg ontvangt het merendeel der middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze middelen zullen ingezet worden conform de afspraken in het
kader van de omslagfinanciering.
Het grootste gedeelte van deze middelen gaat naar “het opbouwwerk te velde” .
Op de tweede lijn beschikt RIMO Limburg met de reguliere middelen van de Vlaamse Gemeenschap vanaf medio 2005 over één coördinator, één
verantwoordelijke administratie en drie educatieve medewerkers (2 1/2 Fte).
De halftijdse studiemedewerker is het resultaat van de dac-regularisatie. Twee voormalige dac-medewerkers werden vanaf 2005 ingeschakeld in het
opbouwwerk.
Het door de Vlaamse Gemeenschap toegewezen contingent van 22 fte-personeelsleden volstaat niet om in te gaan op alle opbouwwerknoden in de provincie.
Via de dac-regularisatie en de middelen van lokale besturen wordt het buurtwerk gefinancierd.
RIMO Limburg zal de komende jaren blijven zoeken naar bijkomende middelen uit diverse bronnen. Het maatschappelijk opbouwwerk blijft daarbij het
hoofddoel van de organisatie.
Via de jaarplannen wordt ieder jaar duidelijk welke opdrachten en welk takenpakket de opbouwwerkers en buurtwerkers hebben.
Daarbinnen wordt heel wat aandacht besteed aan vorming, training en opleiding.
Vanaf 2004 experimenteert RIMO Limburg ook met het systeem van budgethouder voor iedere opbouwwerker en buurtwerker.
Bij het begin van ieder kalenderjaar is het voor elk personeelslid zo duidelijk wat hij of zij waaraan kan besteden.
In de periode 2006-2007 wil RIMO Limburg ook en definitief antwoord geven op het vlak van de toekomstige huisvesting. De huidige huisvesting is leefbaar
maar krap. RIMO Limburg zal onderzoeken welke meer definitieve en lange-termijn-oplossingen haalbaar zijn.
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6. LOKAAL SOCIAAL BELEID 2006-2007
RIMO Limburg formuleert volgende operationele doelstellingen betreffende lokaal sociaal beleid voor de periode 2006-2007. Aangezien het lokaal sociaal
beleid zelf bij de lokale besturen in volle ontwikkeling is kunnen deze operationele doelstellingen eventueel via de jaarplannen gecorrigeerd en aangevuld
worden.
OD1
RIMO Limburg werkt binnen Feso mee aan de gemeenschappelijke initiatieven inzake lokaal sociaal beleid. (2005 en verder)
OD2
RIMO Limburg zal actief de publicaties van de werkgroep lokaal sociaal beleid op Feso-niveau verspreiden.
OD3
RIMO Limburg overlegt regelmatig met de provincie Limburg op het vlak van lokaal sociaal beleid.
OD4
RIMO Limburg verspreidt het participatiemodel dat ontwikkeld werd in het kader van de welzijnsconferentie Over_leven bij alle lokale besturen.
OD5
RIMO Limburg zal de resultaten van het onderzoek betreffende de kritische succesfactoren inzake het werken aan leefbare buurten bij iedere gemeente en
OCMW bekendmaken.
OD6
RIMO Limburg ondersteunt, indien wenselijk, de verenigingen waar armen het woord nemen als ze betrokken worden op het lokaal sociaal beleid .
OD7
RIMO Limburg ontwikkelt in de periode 2006-2007 in de gemeente Houthalen voor de wijk Houthalen Oost een eigen participatiemodel.
OD8
RIMO Limburg ondersteunt in Hasselt in het kader van het lokaal Sociaal beleid de vereniging de Brug die als partner betrokken wordt bij het lokaal sociaal
beleid.
OD9
RIMO Limburg werkt mee aan het experiment lokaal sociaal beleid in Maasmechelen dat vanuit Viboso wordt begeleid.
OD10
RIMO Limburg herhaalt in 2006 het aanbod naar alle lokale besturen om ondersteuning te geven aan de participatie van groepen van achtergestelden als ze
betrokken worden bij de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan.
OD11
In alle projecten wordt nagegaan in welke mate er een relatie met het lokaal sociaal beleid kan gelegd worden.
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7. PLANNING 2006-2007
RIMO Limburg kiest er voor de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen niet te wijzigen.
BIJSTURING Behouden

Wijzigen

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
leefbaarheid in impulsgebieden in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1.
RIMO Limburg heeft een goed zicht op de territoria in
Limburg waar de leefbaarheid bedreigd is.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2.
RIMO Limburg ontwikkelt een netwerk met partners
die willen werken aan de leefbaarheid van
impulsgebieden in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3.
RIMO Limburg ondersteunt derden, die willen werken
aan de leefbaarheid van impulsgebieden in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.4.
RIMO Limburg ondersteunt, organiseert en bevordert
het buurtwerk in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.5.
RIMO Limburg zet projecten op die leefbaarheid
versterken.

X
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Toevoegen

Nieuwe formulering

BIJSTURING Behouden

Wijzigen

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
positie van de meervoudig achtergestelden in
Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1.
RIMO Limburg werkt mee bij het in kaart brgenen van
meervoudige achterstelling in Limburg.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2.
Het maatschappelijk opbouwwerk Limburg ontwikkelt
in en vanuit de eigen organisatie een netwerk
betreffende meervoudige achterstelling.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3.
RIMO Limburg biedt ondersteuning aan bestaande
netwerken.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.4.
RIMO Limburg wil de uitbouw van nieuwe netwerken
ondersteunen.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.5.
RIMO Limburg wil een plaats geven aan minstens 1
ervaringsdeskundige in de eigen organisatie.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.6.
RIMO Limburg voert projecten uit met meervoudig
achtergestelden en heeft in ieder project specifieke
aandacht voor de meest achtergestelden.

X
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Toevoegen

Nieuwe formulering

BIJSTURING Behouden

Wijzigen

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen verbeteren de
woonsituatie van achtergestelden.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1.
RIMO Limburg volgt de evoluties inzake wonen in
Limburg op en heeft daarbij bijzondere aandacht voor
achtergestelde groepen.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2.
Er wordt een programmagroep wonen geïnstalleerd.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3.
RIMO Limburg ontwikkelt initiatieven naar het
kamerwonen toe.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.4.
RIMO Limburg gaat de dialoog aan met één of
meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen in
Limburg met de bedoeling gezamenlijk initiatieven te
ontwikkelen die de bewonersparticipatie verhogen.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.5.
RIMO Limburg voert projecten uit inzake de
woonsituatie van achtergestelden.

X
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Toevoegen

Nieuwe formulering

BIJSTURING Behouden

Wijzigen

DOELSTELLING
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
RIMO Limburg en de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende instellingen versterken de
kwaliteit van de eigen werking.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.1.
Er is een communicatiebeleid.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2.
Er is een uitgebouwd en onderbouwd
personeelsbeleid.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.3.
Er is een efficiënt en onderbouwd beleid.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.4.
Het vrijwilligerswerk binnen RIMO Limburg wordt
systematisch uitgebouwd.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.5.
Er is een duidelijke organisatiestructuur.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.6.
Er is een nauwe samenwerking met
partnerorganisaties.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.7.
De autonome gesubsidieerde en erkende instellingen
krijgen ondersteuning.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.8.
Er is aandacht voor internationale samenwerking.

X
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Toevoegen

Nieuwe formulering

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.9.
RIMO Limburg organiseert ten behoeve van de eigen
werking onderzoek en studie.

X

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.10.
RIMO Limburg heeft een eigen VTO beleid.

X
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8. SAMENWERKING ALGEMEEN WELZIJNSWERK EN VERENIGINGEN WAAR ARMEN
HET WOORD NEMEN 2006 - 2007
ALGEMEEN WELZIJNSWERK
OD1
RIMO Limburg zal in de loop van 2006 met de beide CAW's aan tafel gaan zitten om na te gaan in welke mate de samenwerking op de eerste en de tweede
lijn kan geïntensifieerd worden.
OD2
De CAW’s zijn lid van de algemene vergadering van RIMO Limburg.
OD3
De coördinator van RIMO Limburg is lid van de Commissie Klachten van de beide CAW's.
OD4
De huidige lokale samenwerking wordt verder gezet.
OD5
In ieder project zal nagegaan worden of samenwerking met de CAW’s wenselijk en haalbaar is.

VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN.
OD1
RIMO Limburg ondersteunt, indien gewenst, inhoudelijk en administratief Dynamo, het samenwerkingsverband van verenigingen waar armen het woord
nemen.
OD2
RIMO Limburg participeert op vraag van Dynamo, aan de beleidsorganen van het Vlaams Netwerk.
OD3
Verenigingen waar armen het woord nemen kunnen, als ze dat willen en binnen de mogelijkheden van RIMO Limburg, ondersteuning van RIMO Limburg
krijgen.
OD4
RIMO Limburg pleegt overleg met de provincie Limburg betreffende de verenigingen waar armen het woord nemen.
OD5
RIMO Limburg werkt nauw samen met eventuele andere ondersteuners van de verenigingen waar armen het woord nemen.
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