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1. VOORWOORD
Het eerste werkjaar van het nieuwe meerjarenplan ligt achter ons. Hierbij betrad RIMO Limburg
vertrouwde paden, maar verkende de organisatie ook nieuwe, meer onbekende wegen. Het
meerjarenplan stelt ons immers voor nieuwe uitdagingen.
Al is de bestemming nog veraf, de afgelegde weg vormt een stevige basis om ook de komende jaren
op verder te bouwen. We boekten kleine en grote successen op verschillende domeinen. Om er
enkele te noemen: de exponentiële groei van projecten omtrent buurtgerichte zorg, een nieuw
project ‘brede school’, een beleidsdossier omtrent de integratie van de OCMW’s in de gemeenten,
een theatervoorstelling omtrent de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg, een
succesvolle studiedag ‘verdoken armoede’ in Beringen, de verdeling van fruit en groenten via Depot
Margo, …
Tegelijk brachten de eerste praktijkervaringen omtrent de strategische doelstelling Wonen ons
realiteitszin bij en beseffen we dat we nog een lange weg hebben af te leggen om onze ambitie
waar te maken en kleinschalig, kwaliteitsvol wonen meer toegankelijk te maken voor de meest
kwetsbare groepen.
Het vernieuwde voortgangsrapport zet al deze strategische acties en de bereikte resultaten in de
kijker. Alvast veel leesplezier.
Tot slot, dankjewel aan iedereen die het welslagen mogelijk maakte, in het bijzonder onze
medewerkers, maar verder ook niet te vergeten: onze geëngageerde bestuursleden, vrijwilligers,
lokale besturen en anderen overheden en vele partners met wie we dagelijks samenwerken.
Marcel Kerff, voorzitter RIMO Limburg
Heusden-Zolder, 18 april 2017
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2. ALGEMENE EVALUATIE
2.1. ALGEMENE DUIDING VAN DE BEREIKTE RESULTATEN EN

AANDACHTSPUNTEN VOOR VOLGEND WERKJAAR

We zijn 1 jaar ver in de realisatie van het nieuwe meerjarenplan. De ambities, die we hierin
formuleerden, liggen voor sommige strategische doelstellingen nog ver voor ons. Nochtans blikken
we niet ontevreden terug op de afgelegde weg.
• Territoriale aandachtsgebieden: deze strategische doelstelling kende een nieuwe formulering,

maar RIMO Limburg was al sinds de start van de organisatie geëngageerd aan het werk in
territoriale aandachtsgebieden. De bijhorende strategische acties zijn ook niet nieuw. We
bouwen met andere woorden verder aan onze expertise op dat vlak. Wel is het een uitdaging
om het nieuwe sectorkader ‘werken aan aandachtsgebieden’ en dus nieuwe denken ingang te
doen vinden bij de bestaande projecten. Stap voor stap slagen we erin om op projectniveau
onze ambities te verduidelijken.

• Wonen: Het thema wonen op zich is niet nieuw voor RIMO Limburg, de inhoudelijke keuze in

het meerjarenplan is daarentegen wel vrij onbekend terrein. We kozen ervoor om de sterke
focus op participatie in de sociale huisvesting los te laten en te verleggen naar de strijd voor
meer kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare huisvesting op maat van de meest kwetsbare
doelgroepen. In Sint-Truiden en met de woonwagenbewoners bouwden we alvast de afgelopen
jaren ervaring op, maar de ambitie uit het meerjarenplan reikt veel verder. Het is nodig om
hiervoor in eerste instantie een breed gedragen netwerk uit te bouwen alvorens te kunnen
wegen op het beleid met het oog op structurele wijzigingen in de huisvestingsmarkt. In 2016
slaagden we erin om op Limburgse schaal het item ‘kwaliteitsvol, toegankelijke, betaalbare
huisvesting’ bespreekbaar te maken op diverse overlegtafels en is er een Limburgs partnerschap
gecreëerd dat zich verder engageert i.f.v. de realisatie van effectieve veranderingen.

• Onderwijs: werken aan gelijke onderwijskansen vanuit ouderparticipatie is een werk van lange

adem. In Runkst in Hasselt en Leopoldsburg legden we de afgelopen periode een goede basis
om de ouderparticipatie uit te bouwen. Tal van initiatieven werden ontwikkeld, die
ouderparticipatie en gelijke onderwijskansen bevorderen. De uitdaging bestaat erin om deze ad
hoc initiatieven nu structureel in te bedden in de reguliere werking van de scholen.
• Maatschappelijke dienstverlening: het bestrijden van onderbescherming is de rode draad bij

deze strategische doelstelling. RIMO Limburg gaat deze strijd aan op verschillende manieren: via
de uitbouw van lokale zorgnetwerken (buurtgerichte zorg) en basisvoorzieningen, via
dialoogmomenten met hulp- en dienstverleners, via dossieropbouw met participatie van de
doelgroep. Basisvoorzieningen zijn niet nieuw binnen RIMO Limburg, al besteden we nu meer
aandacht aan de rol die zij vervullen ten aanzien van de hulp- en dienstverlenende instanties.
De uitbouw van het project buurtgerichte zorg zorgt in Limburg voor een nieuwe dynamiek: in 7
gemeenten strijdt RIMO Limburg in nauwe samenwerking met het lokale OCMW tegen de
onderbescherming bij kwetsbare senioren. Verschillende OCMW’s zetten voorzichtige stappen
in de richting van meer outreachend werken en kwaliteitsverbetering. Maar dit proces is nog
niet af.
Aanvullend merken we een aantal evoluties op:
• RIMO Limburg is geëvolueerd in het beleidsbeïnvloedend werken. We gaan sterker aanleunen

bij de oplossingsactoren en werken van binnenuit aan verandering. Hierdoor gebeurt de
beleidsbeïnvloeding op een andere manier dan voorheen. We gaan uit van de win-win en
verzeilen niet in het wij-zij denken. De verandering wordt van binnenuit gedragen, wat meteen
ook zorgt voor een goede verankering. Dit is een evolutie, die we als RIMO geleidelijk aan
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hebben doorgemaakt. Het is een goede evolutie omdat de kans op duurzame en structurele
verandering hierdoor aanzienlijk toeneemt. Maar aan de andere kant merken we dat deze grote
veranderingsprocessen, zoals bewonersbetrokkenheid installeren of een proactieve aanpak,
veel tijd vragen, zelfs na afloop van onze inzet.
• Lokale besturen hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid op het vlak van

sociaal beleid. Toch zijn ze niet allemaal even goed beslagen om deze verantwoordelijkheid te
dragen. Lokale besturen consulteren RIMO Limburg regelmatig om hen te adviseren omtrent
bepaalde aspecten, vb. verdoken armoede in Beringen. Aan de andere kant brengen onze
medewerkers ook expertise binnen bij deze lokale besturen door deelname aan
overlegplatformen, in formele en informele gesprekken met beleidsmakers en hun
administratie, … In bepaalde situaties gaat RIMO Limburg zelf proactief aan de slag om het
beleid te beïnvloeden: denk maar aan de inkanteling van de OCMW’s of Ieders stem telt. De
nood bij de lokale besturen (en andere actoren) hieromtrent is hoog. We merken dat het
relatief eenvoudig is om dichtbij lokale besturen te gaan staan en hen tips te geven over hoe
bepaalde zaken aan te pakken. Aan de ene kant is deze evolutie toe te juichen:
beleidsbeïnvloeding lukt het best als er bij de oplossingsactor de overtuiging leeft dat het nodig
is om te veranderen. De verandering van binnenuit teweegbrengen is het sterkst, want de
resultaten zijn dan ook het meest duurzaam. Aan de andere kant moeten we erover waken dat
het eerstelijnswerk hierdoor niet onder druk komt te staan. Voor de blijvende opbouw van
expertise is het nodig om voldoende voeling te houden met de basis en het werken met mensen
aan de onderkant van de samenleving. Een niet zo evidente evenwichtsoefening, dus.
We blikken vooruit op het volgende werkjaar met een aantal aandachtspunten in ons achterhoofd.
• Van een aantal strategische acties is de financiële toekomst onzeker, vb. Depot Margo of sociale

inclusie door muziek. 2017 wordt op dat vlak een belangrijk jaar.
• Daarnaast zal RIMO Limburg een nieuwe directeur verwelkomen, met het vooruitzicht op het

pensioen van de eerste directeur en 25 jaar ervaring. Dit zal de nodige aandacht vragen van de
organisatie.

2.2. INTEGRALE KWALITEIT
RIMO Limburg besteedt veel aandacht aan kwaliteitszorg. Via een continu proces volgen we de
voortgang en kwaliteit van de projecten op: moederfiches met een doelstellingenkader en jaarlijkse
planningsfiches geven richting aan de uitvoering ervan. Via een intensieve coaching (met o.a. focus
op de doelstellingen) en projectevaluatie volgen we de progressie van de projecten op en sturen we
bij, indien nodig.
Één keer per meerjarenplan vullen we dit continu proces aan met een uitgebreide zelfevaluatie op
het niveau van de organisatie. Deze zelfevaluatie is gepland halfweg de uitvoering van het
meerjarenplan. Hieromtrent zijn er momenteel (nog) geen resultaten beschikbaar.

2.3. SIGNALEN AAN DE OVERHEID
Opstart meerjarenplan 2016 – 2020
Begin 2016 startte de sector Samenlevingsopbouw met een nieuw meerjarenplan 2016 – 2020.
Belangrijke speerpunten hierbij zijn: arbeid – wonen – maatschappelijke dienstverlening –
gezondheid. Binnen elk van de speerpunten zijn specifieke sectorale acties opgestart waaruit een
veelheid van beleidsdossiers werden opgestart.
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Naast het door de sector georganiseerde beleidswerk op de verschillende thema’s is een goeie
beleidsafstemming onontbeerlijk. Het systematisch betrekken van sector Samenlevingsopbouw bij
de verschillende armoedetoetsen, HPAO en VPAO is een belangrijke stap in de goede richting.
Eengemaakt steunpunt
De beslissing tot oprichting van een eengemaakt steunpunt welzijnsbevordering en
samenlevingsopbouw is niet meteen een voor de sector voor de hand liggende keuze. Als sector
gesitueerd buiten de zorg, met als expliciete opdracht juist kritisch te kijken naar ontwikkeling
binnen de zorg, houdt dit het risico in dat een belangrijk deel van deze kritische functie onder druk
komt te staan. Tegelijk zitten er heel wat kansen vervat in de afstemming tussen individueel en
structureel sociaal werk.
Daarnaast stellen we vast dat deze geplande fusie heel wat energie opslorpt bij
Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Energie die niet kan geïnvesteerd worden in de opstart van de
nieuwe meerjarenplanning. Daarnaast blijft het tot op heden onduidelijk welke toekomstige
engagementen het nieuwe eengemaakte steunpunt ten aanzien van de sector
Samenlevingsopbouw kan opnemen.
Aanspreekpunt armoede
Het initiatief tot vorming van 1 aanspreekpunt armoede baart de sector Samenlevingsopbouw
zorgen. De sector Samenlevingsopbouw is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming
van dit aanspreekpunt terwijl de taakstelling van dit aanspreekpunt nauw aansluit bij de opdrachten
van Samenlevingsopbouw met zijn sterke lokale verankering en brede werking op verschillende
thema’s. Op welke wijze de sector Samenlevingsopbouw vanuit zijn specifieke expertise op termijn
kan blijven bijdragen aan het armoedebeleid is dan ook onduidelijk.
Evaluatie armoededecreet en betrokkenheid sector Samenlevingsopbouw bij armoedetoetsen
Met het oog op de geplande evaluatie van het armoededecreet is een eerste gespreksronde
opgestart vanuit het kabinet Homans. Op basis van de vele samenwerkingen op het terrein tussen
Samenlevingsopbouw en verenigingen waar armen het woord nemen enerzijds en het gedeelde
belang bij kwaliteitsvolle armoedetoetsen is onze betrokkenheid ook logisch. Onze specifieke
expertise, inzet over verschillende thema’s en sterke lokale verankering vormen een duidelijke
meerwaarde op dit vlak.
Lokaal sociaal beleid
De focus van lokaal sociaal beleid verschuift naar vermaatschappelijking en toegankelijkheid van
zorg. Hierdoor dreigt de noodzakelijke grondrechtenbenadering naar het achterplan te verdwijnen.
Vanuit een perspectief van onderbescherming is dit eerder een stap achteruit dan vooruit. We
dringen er dan ook op aan dat de grondrechtenbenadering centraal blijft staan in de uitwerking van
lokaal sociaal beleid.
Indexering werkingskosten
Het feit dat de werkingskosten niet geïndexeerd worden, verhoogt de financiële druk op de
organisatie, die voornamelijk voelbaar is bij de reguliere uitgaven, zoals o.m. huisvesting en energie.
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3. VERSCHUIVINGEN IN HET MEERJARENPLAN
In het eerste jaar van het meerjarenplan hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Wel zijn een
aantal strategische acties beëindigd en zijn er nieuwe strategische acties van start gegaan (zie
verder onder hoofdstuk 5).
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4. RESULTAATSGERICHTE INDICATOREN
4.1. KWANTITATIEVE INDICATOREN
4.1.1. Excel-tabel
Het merendeel van de kwantitatieve indicatoren is opgenomen in een Excel-tabel in bijlage bij dit
voortgangsrapport. De Excel-tabel geeft inzicht in volgende kwantitatieve resultaatgerichte
indicatoren:
• Personeelsinzet per thema
• Personeelsinzet met en zonder doelgroep
• Aantal georganiseerde activiteiten per thema en activiteitensoort
• Aantal beleidscontacten per thema
• Aantal beleidscontacten in verhouding tot de beleidscontacten met doelgroep per thema
• Aantal beleidsdossiers per thema
• Aantal vrijwilligers per thema
• Budgetten per thema
• Aantal deelnemers per thema en activiteitensoort
• Aantal oplossingsactoren en partners per thema
• Aantal contactmomenten met oplossingsactoren en partners per thema
• Vormingsuren van medewerkers
• Anciënniteit van medewerkers

4.1.2. Invulling decretale personeelsformatie

Decretale personeelsformatie
24,5
24
23,5

0,8

0,8

0,8

23
22,5

Maribel

22
21,5

23,02

23,24

23,44

2014

2015

2016

Decretaal

21
20,5
20

De aan RIMO Limburg opgelegde personeelsformatie bedraagt 23,45 VTE. In 2014 realiseerden we
23,82 VTE, in 2015 24,04 VTE en in 2016 24,24 VTE. De geraamde bijdrage Maribel bedraagt telkens
0,8 VTE.
Gemiddeld, gespreid over 3 opeenvolgende jaren, bedraagt de decretale personeelsformatie 24,03
VTE.
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4.2. KWALITATIEVE INDICATOREN
4.2.1. Beschrijving van beleidsdossiers
Voor de beschrijving van de beleidsdossiers verwijzen we naar het hoofdstuk 5, waarin de voortgang
van strategische acties omschreven wordt. De beknopte omschrijvingen van de beleidsdossiers
kunnen pas op een juiste manier geïnterpreteerd worden als ze samen met de context van de
strategische actie in kwestie gelezen worden.
4.2.2. Beschrijving van lokale partnerschappen
Naast een aantal strategische acties, die de draagwijdte van eén gemeente overstijgen, is RIMO
Limburg actief met een (lokale) strategische actie in 16 Limburgse gemeenten. In elke gemeente
onderhoudt de organisatie goede contacten met het lokale beleid en wordt het partnerschap
beschreven in een overeenkomst. Dat partnerschap is sterk afhankelijk van context en kan zowel
louter inhoudelijke als financiële aspecten bevatten.
De opvolging van deze partnerschappen gebeurt door regelmatig onderling overleg tussen RIMO
Limburg en het desbetreffende lokale bestuur. Op basis hiervan wordt, indien nodig, het
partnerschap bijgestuurd.
Gemeente

#
1

Beringen

Bestuur
Stad

Inhoud
• De realisatie van buurtwerk in 4 buurten (Tuinwijk

Beringen-Mijn, Steenveld, Wijerdijk, De Posthoorn)

• De inzet van een opbouwwerker Jeugd in Beringen
• Ter beschikking stellen van middelen voor

buurtbeheer

• De aanpak van verdoken armoede

2

Genk

Stad

• De realisatie van buurtwerk in 4 buurten (Termien,

Kolderbos, Vlakveld, Waterschei)
3

Halen

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

4

Hamont-Achel

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

Stad

• De realisatie van wijkrestaurants in twee buurten

5 Hasselt

• De inzet van een onderwijsopbouwwerker in Runkst

OCMW

• De uitbouw van Café Anoniem als geïntegreerde

basisvoorziening
6

Hechtel-Eksel

7

Houthalen-Helchteren Gemeente

• De realisatie van de strategische actie ‘Meulenberg’

8

Kinrooi

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

9

Leopoldsburg

Gemeente

• De inzet van een onderwijsopbouwwerkers in

OCMW

• De aanpak van verdoken armoede

Leopoldsburg
10

Lummen
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11

Maaseik

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

12

Maasmechelen

OCMW

• De uitbouw van Trefpunt SOMA als vereniging waar

armen het woord nemen
13

Neerpelt

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

14

Overpelt

OCMW

• De realisatie van buurtgerichte zorg in de gemeente

15

Sint-Truiden

OCMW

• De realisatie van de verhuis van Onder Ons als

vereniging waar armen het woord nemen
16

Tongeren

OCMW

• De realisatie van de strategische actie ‘Paspoel’
• De uitbouw van De Nieuwe Volksbond als vereniging

waar armen het woord nemen

4.2.3. Beschrijving doelgroepbereik
De analyse en rapportage omtrent onvoldoende bereikte doelgroepen en de daartoe opgezette
acties maakt deel uit van de zelfevaluatie, die halfweg het meerjarenplan uitgevoerd zal worden.
Hieromtrent zijn er momenteel geen gegevens beschikbaar.

4.2.4. Beschrijving communicatieacties
Nr.

Communicatieactie

Omschrijving/resultaat

Datum

1

www.rimo.be

Website met wekelijks actueel nieuws uit de projecten en vaste
inforubrieken

continu

2

RIMO-magazine

Tijdschrift dat verspreid wordt onder beleidsverantwoordelijken,
veldwerkers en partnerorganisaties. Digitaal beschikbaar via de
website. Thema’s 2016: inkanteling OCMW’s in gemeenten,
jaaroverzicht 2015, de kracht van armoedeverenigingen en op het
spoor van verdoken armoede.

4x/jaar

3

RIMO-flyer

Beknopte voorstellingsfolder van de organisatie. Verspreiding via
studiedagen, persconferenties, lezingen, persoonlijke contacten …

continu

4

RIMO-voorstellingsfolder Uitgebreide voorstellingsfolder van de organisatie. Verspreiding via
studiedagen, persconferenties, lezingen, persoonlijke contacten …

continu

5

Organisatiepagina op
Facebook

Facebookpagina met actueel nieuws uit de projecten en de sector

continu

6

Organisatiepagina op
Twitter

Twitterpagina met actueel nieuws uit de projecten en de sector

continu

7

YouTube-kanaal
RIMOLimburgvzw

Verzameling van alle filmpjes van en over RIMO Limburg

continu

8

Goednieuwskrant HBVL

Wekelijks verschijnt er een goednieuwskrant bij HBVL. Hierin
verschijnen regelmatig nieuwsberichten over de RIMO-projecten.

continu

9

HBV <gemeente>

Elke gemeente heeft een eigen HBV-pagina op de website van HBVL.
Opbouwwerkers, buurtwerkers en vrijwilligers dienen regelmatig
foto’s en nieuwsberichten in over de projecten. Wekelijks verschijnt

continu
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er een HBV <gemeente> - krantje als bijlage bij HBVL met een selectie
van de online nieuwsberichten.
10

Artikel – De nieuwe
Hasselaar - Nieuw
wijkrestaurant

Over de opstart van het wijkrestaurant in de wijk Terhilst binnen het
project Wijkrestaurants in Hasselt

01/2016

11

Artikel – Kerk en Leven – Interview met procureur Rosette Vandenborne waarin ze o.m. vertelt 06/01/201
Overtuiging nooit
over armoedeverenigingen en OnderOns
verstopt

12

Artikel – Internetgazet –
Nieuwjaarsreceptie
RIMO Beringen

Over de nieuwjaarsdrink van de verschillende RIMO-buurt- en
opbouwwerkprojecten in Beringen

16/01/2016

13

Artikel – De Standaard –
Geef

Over sociaal distributieplatform Depot Margo met een interview van
opbouwwerker Karel Bollen

16/01/2016

14

Artikel – Weliswaar –
Hulp op voorraad

Over sociaal distributieplatform Depot Margo met interviews van
opbouwwerkers Karel Bollen en Linda Bleukx

03/02/2016

15

Artikel – Internetgazet –
Spaghettidag bij RIMO
Steenveld Koersel

Over een ontmoetingsactiviteit van de buurtwerking in de wijk
Steenveld in Beringen

19/02/2016

16

Artikel – Internetgazet –
Materialenbank
Steenveld gelauwerd

Over de materialenuitleendienst van de buurtwerking in de wijk
Steenveld in Beringen

25/02/2016

17

Artikel – HBVL – Op de
Over de oprichting van het zorgteam in Kinrooi met ondersteuning
koffie bij elke 90-plusser. vanuit het regionale project Buurtgerichte zorg
Gemeente richt
zorgteam op.

28/02/2016

18

Artikel – HBVL – Stad
bouwt netwerk rond
kinderarmoede

Over de organisatie van een netwerkmoment rond kinderarmoede in
Beringen samen met de dienst samenleven van de Stad Beringen

15/03/2016

19

Artikel – Internetgazet –
Buurtontbijt RIMO
Beringen

Over een ontmoetingsactiviteit van de buurtwerking in Beringen-Mijn 16/03/2016
met interview van buurtwerker Patrick Moons

20

Artikel – HBVL – Nieuwe Over de oprichting, doel en werking van de vzw Uitmuntend Limburg
gemeenschapsmunt
die RIMO Limburg samen met Limburg.net e.a. oprichtte
beloont bewuste burgers

21

Artikel –
Limburgnieuws.be –
Geslaagde Trefdag
Kinderarmoedebeleid

Over de Trefdag die armoedevereniging Ons Centrum in
29/03/2016
Leopoldsburg organiseerde samen met de gemeente Leopoldsburg en
andere lokale partners

22

Interview met algemeen
directeur

Over het dodelijk ongeval van een RIMO-vrijwilliger van
woonwerkgroep Onderdak in Sint-Truiden

17/03/2016

12/04/2016

• Artikel – HBVL – 65-jarige overlijdt na val onder vrachtwagen –

13/04/2016

• Artikel – Truieneer – RIMO leeft mee met familie Lizette

Ketelslegers – 13/04/2016
• Artikel – Het Laatste Nieuws – Vrijwilligster doodgereden voor

eigen buurthuis – 13/04/2016
• Artikel – Genkse 65 sterft onder de wielen van vrachtwagen –
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13/04/2016
23

Reportage – TV Limburg
– Beringen Mijn op
Erfgoeddag

Over de fototentoonstelling van de buurtwerking in Beringen-Mijn
i.k.v. Erfgoeddag

28/04/2016

24

Artikel – Gemeentelijk
infoblad Alken –
Dorpsrestaurants een
deksels goed idee

Over doel, werking en locatie van de dorpsrestaurants in Alken met
interview van een bezoeker van een dorpsrestaurant

05/2016

25

Artikel – HBVL – Eerste
spadesteek van nieuwe
Paspoel

Over de start van de bouwwerken van woonproject ‘Paspoel Anders’
met ondersteuning van de bewoners door RIMO-opbouwwerker

18/05/2016

26

Artikel – Krant Huis van
het Kind Haspengouw –
OnderOns

Over armoedevereniging OnderOns in Sint-Truiden

23/05/2016

27

Artikel – Neerpeltenaar – Over de nominatie voor de Matexi-prijs voor het meest verbindende
Neerpeltse buurtgezellen buurtinitiatief met ondersteuning door het RIMO-project
vallen in de prijzen
Buurtgerichte zorg

06/2016

28

Artikel – Gemeentelijk
Infoblad Leopoldsburg –
Ons Centrum werkt aan
drempels van de
geestelijke
gezondheidszorg

Over het beleidswerk rond geestelijke gezondheidszorg van
armoedevereniging Ons Centrum in Leopoldsburg met aankondiging
van het theaterstuk en dossier met beleidsaanbevelingen

06/2016

29

Artikel – Stebo.be –
Samen renoveren

Over de renovatiewerken in de wijk Kolderbos in Genk met interview
met buurtwerker Femke Croux

16/06/2016

30

Persbericht over viering
van erkenning van
armoedevereniging Ons
Centrum in
Leopoldsburg als
vereniging waar armen
het woord nemen

• Artikel – HLN – Armoedevereniging Ons Centrum krijgt erkenning 06/06/2016

Persbericht over de
ontmoetingsactiviteit
‘Een nacht in de
ramadan’ van de
buurtwerking van de
Genkse wijk Waterschei

• Interview – Radio 2 Limburg – Buurtwerker Emine Sahin vertelt

31

– 17/06/2016

08/06/2016

over ramadanevenement – 18/06/2016

• Artikel – HBVL – Iedereen geniet van Ramadanmaal –

20/06/2016

32

Artikel – HBVL –
Volkstuin De Motten
onder water na
overvloedige regenval

Over de volkstuin De Motten die een RIMO-opbouwwerker mee hielp 23/06/2016
opstarten i.k.v. het project E-portemonnee

33

Artikel – Internetgazet –
Vzw De Terrilling
opgericht

Over de oprichting van Brede school De Terrilling vzw waarbij RIMO
Limburg mede-oprichter is en ondersteuning biedt via een
coördinerende opbouwwerker

23/06/2016

34

Artikel – Internetgazet –
Veel verdoken armoede
in Beringen

Over de presentatie van het onderzoekrapport van het project
Verdoken armoede in Beringen aan Stad en OCMW Beringen met
aankondiging van studiedag

24/06/2016
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35

Artikel – Het Laatste
Nieuws – Project
Buurtzorg van start

Over de opstart van buurtzorg-project met ondersteuning van RIMO
Limburg i.k.v. het regionaal project Buurtgerichte zorg

36

Artikel – HBVL – 200.000 Over de renovatie van het buurthuis in de wijk Meulenberg in
euro voor renovatie
Houthalen-Helchteren waar de buurtwerking gehuisvest is
buurthuis van
Meulenberg

37

Artikel – Internetgazet –
Voedseloverschotten
Spar voor kansarmen

Over de verdeling van voedseloverschotten van een lokale
22/08/2016
supermarkt in Beringen door de buurtwerking van Beringen-Mijn met
interview van buurtwerker Patrick Moons

38

Artikel – Het Laatste
Nieuws – Problemen
station gewoon
verplaatst

Over overlastklachten ten aanzien van daklozenontmoetingsplaats
Café Anoniem en de zeer recente overname van de dagdagelijkse
werking door opbouwwerkers van RIMO Limburg

39

Mailing en persbericht
over de Week van
Verbondenheid, het
jaarlijks terugkerende
initiatief dat RIMO
Limburg samen met BZN
en Samenlevingopbouw
organiseert met
aandacht voor
eenzaamheid en
ontmoetingsactiviteiten,
dit jaar met bijzondere
aandacht voor
eenzaamheid bij mensen
met een
migratieachtergrond

• Artikel – De Zonhovenaar – Week van Verbondenheid – 09/2016
• Artikel – Gemeentelijk infoblad Leopoldsburg – Week van

12/07/2016

20/07/2016

02/09/2016

01/08/2016
15/09/2016

Verbondenheid – 09/2016

• Artikel – Visie editie Limburg - Week van Verbondenheid – 16/

09/2016

• Artikel – De Horizon uitgave stad Genk - Week van de

verbondenheid – 09/2016

• Artikel – Kerknet.be – De Langste Eettafel tijdens Week van de

Verbondenheid – 28/09/2016

• Artikel – Kerk & Leven – Week van Verbondenheid – 28/09/2016
• Artikel – HBVL – Samen aan tafel tegen eenzaamheid –

30/09/2016
• Artikel – Stadsmagazine Bilzen – Week van Verbondenheid –

09/2016

40

Artikel – HBVL – Gezocht: Over de nakende verhuizing van armoedevereniging De Nieuwe
ruim en goedkoop
Volksbond in Tongeren
huurpand voor De
Nieuwe Volksbond

10/09/2016

41

Persbericht over de
Limburgse
ontmoetingsactiviteit
i.k.v. Week van
Verbondenheid

29/09/2016

• Artikel – deredactie.be – Mix van exotische en Europese

gerechten tijdens Week van Verbondenheid - 07/10/2016
• Reportage – Een Journaal – Mix van exotische en Europese

gerechten tijdens Week van Verbondenheid - 07/10/2016
• Reportage – TV Limburg – Komen eten – Senioren ontmoeten

asielzoekers – 07/10/2016

• Artikel – Internetgazet – Samen koken, ideale saus tegen

eenzaamheid – 07/10/2016

• Artikel – HBVL online – Asielzoekers en senioren samen aan het

koken tegen eenzaamheid – 07/10/2016

• Artikel – HBVL – Asielzoekers en dorpsrestaurants koken tegen

eenzaamheid – 08/10/2016

• Artikel – Nieuwsblad – Asielzoekers en dorpsrestaurants koken

samen tegen eenzaamheid – 08/10/2016
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42

Persbericht over het
ontbijt dat georganiseerd
werd met
parlementairen en
mensen met een
migratieachtergrond
i.k.v. Week van
Verbondenheid

43

Artikel –
Limburgnieuws.be –
Acties tegen
kinderarmoede in
Leopoldsburg

44

Persuitnodiging, -tekst
en -moment over de
opstart van Brede School
De Terilling vzw in
Beringen-Mijn

• Belgaberichtgeving - Vlaamse parlementairen ontbijten met

10/10/2016

mensen met migratieachtergrond – 10/10/2016

• Artikel – Metro online - Vlaamse parlementairen ontbijten met

mensen met migratieachtergrond – 10/10/2016

• Artikel – Skynet - Vlaamse parlementairen ontbijten met

mensen met migratieachtergrond – 10/10/2016

Over het kinderarmoedeplan van Leopoldsburg met aankondiging van 20/09/2016
het extra budget dat armoedevereniging Ons Centrum krijgt om te
werken rond geestelijke gezondheidszorg

• Artikel – Internetgazet – Brede School Beringen-Mijn krijgt naam

21/09/2016

Terrilling – 22/09/2016

• Artikel – Het Belang van Limburg – Kleuter- en basisscholen

verhuizen naar be-Mine – 22/09/2016

45

Artikel – HBVL – Hasselt
start pamperbank

Over de opstart van de Hasseltse pamperbank die pampers verzamelt 24/09/2016
en verdeelt in samenwerking met Depot Margo

46

Artikel – Visie –
Buurtgezellen Kinrooi –
Verbindt je

Over de opstart en werking van het project Buurtgerichte zorg in
Kinrooi met de inzet van buurtgezellen, ondersteund door RIMO
Limburg

47

Artikel – Visie – Een dag
dat je niet beschaamd
moet zijn

Over de Werelddag tegen Armoede met interview van een
30/09/2016
ervaringsdeskundige en aankondiging van de Limburgse activiteiten in
Hasselt georganiseerd door het Trefpunt Armoede e.a.

48

Artikel –
Vormingpluskrant –
Sociale wandeling in
Hasselt en inleefweek
armoede

Over de sociale wandeling en inleefweek armoede die het Trefpunt
Armoede e.a. organiseert i.k.v. Werelddag tegen Armoede

10/2016

49

Aangeleverd artikel op
vraag van OCMW
Beringen over het
project Verdoken
armoede in Beringen ter
publicatie in het vakblad
Viewz

• Artikel – Viewz visie en expertise in welzijn en zorg – Verdoken

10/2016

Kandidaatstelling Prijs
voor Toekomstige
Generaties 2016

• Artikel – MO - Twaalf Belgische projecten die duurzaamheid op

10/2016

Mailing met
aankondiging van de
Methodiekenmarkt die
de buurtwerking van
Meulenberg organiseert
met lokale partners

• Artikel – Limburggastvrij.be – RIMO organiseert

Perstekst over de
activiteiten van de

• Artikel – HBVL – Reporter leeft een week lang van een

50

51

52
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armoede binnen je gemeente

de kaart zetten – 10/2016

• Artikel – MO – Sociale distributie in Limburg – 10/2016

03/10/2016

Methodiekenmarkt

05/10/2016

steunbudget - 15/10/2016
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53

54

Werelddag van Verzet
tegen Armoede in
Hasselt georganiseerd
door het Trefpunt
Armoede e.a.

• Artikel – HBVL – “Smartphone is geen luxe” – 15/10/2016

Perstekst over de steen
tegen armoede i.k.v.
Werelddag van Verzet
tegen Armoede, een
initiatief van het
Trefpunt Armoede

• Artikel – Het Nieuwsblad – Lakens en steen tegen armoede –

Contact met HBVLjournalist Toon
Royackers

• Artikel – Nieuwsblad – Inwoners maken kunstwerk voor rotonde

• Artikel – Nieuwsblad – Honderden fakkels vormen protest tegen

armoede – 18/10/2016

10/10/2016

11/10/2016
• Artikel – HBVL – Ervaringsdeskundigen lanceren actie om samen

armoede te bestrijden + Limburgse steen tegen armoede –
11/10/2016
07/10/2016

Meulenberg - 18/10/2016

• Artikel – HBVL – Inwoners Meulenberg maken kunstwerk voor

rotonde – 19/10/2016

55

56

Deelname aan Radio
Gaga door
opbouwwerker Conny
Mertens in Meulenberg

• Programma – Een – Radio Gaga – 15/11/2016

Medewerking aan
persbericht dat het
kabinet van minister
Vandeurzen opstelde en
verstuurde met
interviews van
opbouwwerker Karel
Bollen en directeur Stef
Vandebroek

• Artikel – deredactie – Geboycot fruit niet vernietigd maar naar

15/11/2015

• Programma – Radio 2 – Radio Gaga – 15/11/2016

22/11/2016

voedselbank – 22/11/2016

• Reportage – Een journaal – Geboycot fruit niet vernietigd maar

naar voedselbank – 22/11/2016

• Artikel – Metro – Overschot fruitboycot gaat naar goed doel –

22/11/2016
• Artikel – Vlaams infocentrum land- en tuinbouw – Vandeurzen

bezoekt fruitbedeling door Limburgs depot – 22/11/2016
• Artikel – HBVL – Groenten en fruit zijn helaas nog te vaak

luxeproducten – 23/11/2016
• Artikel – Nieuwsblad – Groenten en fruit zijn helaas nog te vaak

luxeproducten – 23/11/2016
• Artikel – De Standaard – Limburgs proefproject bedeelt

fruitoverschot aan mensen in armoede – 23/11/2016

57

Persbericht over
studiedag en
beleidsaanbevelingen
van het project Verdoken
armoede in Beringen

• Artikel – Limburgactueel – Beringen pakt verdoken armoede aan

23/11/2016

– 24/11/2016

• Artikel – Internetgazet – Beringen pakt verdoken armoede aan –

25/11/2016

• Artikel – HBVL – Stad pakt verdoken armoede aan – 28/11/2016

58

Artikel –
Publiek/Internetgazet –
Duo Plus project gestart
in Beringen

Over de opstart van DUO Plus-initiatief in Beringen waarvoor RIMO’s
DUO Plus-project in Genk en de bijhorende publicatie DUO Plus
draaiboek inspiratie bood

30/11/2016

59

Artikel – Komozine DEPOT Margo

Over Depot Margo met coverfoto, project in de kijker-reportage met
interview van opbouwwerker Karel Bollen en door RIMO
aangeleverde foto’s in het magazine van Komosie vzw

12/2016

60

Artikel – Internetgazet –
Nieuwe speeltoestellen
voor Eeuwfeestplein

Over de vernieuwing van het speelpleintje in Beringen-Mijn met
interview van buurtwerker Patrick Moons

01/12/2016
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61

Artikel – De Standaard –
Tiny Houses

62

Persbericht over
theaterstuk ‘Iedereen
verdient een goed
gevoel’ en het
fotoverhaal ‘Een diepe
buiging’ van Ons
Centrum

Over kleinschalig wonen met interview van opbouwwerker Hilde
Degol
• Artikel – Gemeentelijk infoblad Leopoldsburg – Theaterstuk Ons

05/12/2016
01/12/2016

Centrum als blikvanger – 12/2016
• Artikel – De Standaard – Fotoverhaal Iedereen verdient een goed

gevoel – 12/12/2016
• Artikelenreeks – Het Laatste Nieuws - "Na negen

zelfmoordpogingen kan ik zeggen: ik wéét wat die mensen
doormaken" + “Op het podium kan ik afscheid nemen van mijn
zoon” + “Van gebroken vogeltje naar fiere zangvogel” + Zo
oprecht dat het pijn doet – 17/12/2016
o Algemene info over het theaterstuk van Ons
Centrum met interviews van theatermaker
Dullens en acteurs Fernand, Mildred en Francine
• Artikelenreeks – HBVL – Acteurs in armoede vertellen op de

planken over moeilijke weg naar psychische hulp – 17/11/2016
o Algemene info over het theaterstuk van Ons
Centrum met interviews van opbouwwerker
Karima, acteurs Sonja, Fernand en Mieke, en
schepen van sociale zaken Reynders

• Reportage – TV Limburg – Theatervoorstelling met psychiatrische

patiënten in Leopoldsburg’

63

Artikel – Internetgazet –
De warmste week in
Beringen

Over de pannenkoekenbak die Brede School De Terrilling
organiseerde in Beringen ten voordele van Music for Life

15/12/2016

64

Artikel – Internetgazet –
Kerstman en Hodja
bezoeken Steenveld

Over de ontmoetingsactiviteit van de buurtwerking in de wijk
Steenveld in Beringen

22/12/2016

65

Artikel – Weekkrant –
“Verdoken armoede
aanpakken”

Over de studiedag en aanbevelingen van het project Verdoken
armoede in Beringen

22/12/2016

66

Persbericht over de
kerstactie van
woonwerkgroep
Onderdak in Sint-Truiden
die aandacht vroeg voor
de daklozenproblematiek
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5. STRATEGISCHE ACTIES
5.1. THEMA TERRITORIALE AANDACHTSGEBIEDEN
Strategische doelstelling
Er is een maatschappelijke versterking van kwetsbare bewoners in territoriale aandachtsgebieden.

Operationele doelstellingen
1.

De grondrechten van kwetsbare bewoners zijn beter toegankelijk door
een aangepast aanbod.

Ongewijzigd

2.

Bewoners voelen zich thuis in hun woonomgeving.

Ongewijzigd

3.

De leefomgeving krijgt vorm en wordt beheerd met en door bewoners.

Ongewijzigd

Strategische acties
1.

De Posthoorn in Beringen

Op schema

2.

Kolderbos en D’Ierd in Genk

Op schema

3.

Meulenberg in Houthalen-Helchteren

Op schema

4.

Paspoel in Tongeren

Op schema

5.

Steenveld in Beringen

Op schema

6.

Termien in Genk

Op schema

7.

Tuinwijk Beringen-Mijn in Beringen

Op schema

8.

Vlakveld in Genk

Op schema

9.

Waterschei in Genk

Op schema

10. Wijerdijk

in Beringen

11. Wijkrestaurants in
12. Winterslag

Hasselt

in Genk

Voortgangsrapport | 2016
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5.1.1. De Posthoorn in Beringen
Probleemstelling
Het woonerf Posthoorn (Waterstraat) in Beringen vertoont een structurele kwetsbaarheid door het
voortdurend verloop van de meest draagkrachtige huurders, wat nefast is voor de vitaliteit van de
wijk. Het verloop is te wijten aan de problematische woonomstandigheden: woningen met
structurele bouwtechnische gebreken, moeilijke communicatie met het Vlaams Woningfonds
(VWF), een grauwe woonomgeving met weinig groen en privacy, rondhangende jongeren, beperkte
interculturele contacten, onveiligheidsgevoelens, …
De Posthoorn kent een heel kwetsbare bevolking. Meer dan 90% is van allochtone origine. De
Turken zijn de grootste groep (ca. 50%). Veel gezinnen verkeren in financiële problemen, hebben
weinig draagkracht en weinig sociale vaardigheden. De vrouwelijke nieuw- en oudkomers zijn
bijzonder kwetsbaar gezien de sterke sociale controle, hun beperkt sociaal netwerk en de
segregatie.
Algemene doelstelling
Met een integraal leefbaarheidsplan dat met bewonersparticipatie tot stand komt, willen we de
sociale samenhang in de wijk versterken over de sociologische breuklijnen heen en de beleids- en
maatschappelijke participatie van de bewoners versterken.
Participatie
Er is een vrouwengroep opgericht die maandelijks samenkomt om de maatschappelijke participatie
van de vrouwen te versterken, o.m. via uitstappen en educatief met hen aan de slag te gaan (o.a.
rond brede school). De vrouwen nemen ook deel aan activiteiten van de buurtwerking zoals ontbijt
en organisatie van een buurtfeest.
Een 15-tal kinderen komt regelmatig naar de huiswerkbegeleiding in het buurthuis. Enkele jongeren
helpen als vrijwilliger in de kinderwerking van de stad.
Kern beleidsadviezen
• Sportparticipatie: zie SA jeugdopbouwwerk Beringen
Politieke resultaten
In het wijkteam (maandelijks overleg tussen RIMO, stad, politie en Vlaams Woningfonds) worden
diverse wijkproblemen (bijv. veiligheidsproblemen, overlast, …) kort opgevolgd en aangepakt, en
informeren de partners elkaar over hun plannen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Beringen, lokale
verenigingen, Vlaams woningfonds, Weerstand Koersel, KVK Beringen, politie, OCMW, …
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5.1.2. Kolderbos en D’Ierd in Genk
Probleemstelling
Kolderbos is een multiculturele, sociale woonwijk ten zuiden van Genk-centrum. De wijk telt 74
appartementsblokken en een 400-tal gezinswoningen met zo’n 3000 bewoners. D’Ierd is een
kleinere wijk gelegen tussen de wijken Kolderbos en Vlakveld. In de 98 woningen wonen een 300-tal
bewoners. In beide wijken is er weinig sociale samenhang en treedt er vereenzaming op. Kolderbos
kent een uitgebouwd verenigingsleven met allochtone en parochiale organisaties. Verschillende
organisaties en diensten zijn er actief. Maar de onderlinge interculturele contacten zijn beperkt en
sommige bewoners vinden weinig tot geen aansluiting. Daarnaast is er een groot verloop waardoor
de bewoners minder betrokken zijn bij de buurt. Ook de kennis van de Nederlandse taal is soms erg
beperkt. Tot slot wordt de inspraak en betrokkenheid van de lokale bewoners gemist bij
wijkgebonden beleidsmaatregelen.
Algemene doelstelling
Het buurtwerk wil de sociale samenhang en het intercultureel leven in de wijk versterken zodat er
een verhoogde wijkbinding en een versterkte communicatie tussen de lokale actoren tot stand
komen. Daarnaast willen we de bewoners versterken en ondersteunen om deel te kunnen nemen
aan de samenleving. Bij wijkgebonden beleidsmaatregelen stimuleren we inspraak en
betrokkenheid van bewoners.
Participatie
Bewoners participeren op verschillende gebieden. Bewoners nemen deel aan activiteiten of
vormingen, georganiseerd door vrijwilligers en ondersteund door het buurtwerk of in
samenwerking met andere organisaties. Door huisbezoeken en bevragingen wordt er op zoek
gegaan naar behoeften van bewoners en trachten we daar op in te spelen vb. huisbezoeken
alleenstaande ouders, stijging energiefactuur… Door straatbabbels en gangcontacten wordt er
gepolst naar meningen en ideeën en kunnen die samen met bewoners worden uitgewerkt vb.
project groene vingers, extra aandacht voor Hooiweg 105/ hondsbos 6, …
Kern beleidsadviezen
• Aandacht voor zwemmen voor vrouwen in Genk.
• Verloedering van Hooiweg 105/Hondsbos 6 en het samenleven trachten te bevorderen in deze

blokken.
• Aandacht voor hoge energiefactuur door verwarming op elektriciteit in de niet gerenoveerde

appartementen.

Politieke resultaten
• Er is een bereidheid van de stad om mee na te denken en uitproberen van zwemmen voor
vrouwen.
• De stad denkt mee na om aan de Hooiweg 105/Hondsbos 6 een tussentijdse oplossing te

zoeken voor het aangenamer samenleven in de blokken.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Genk.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Genk, OCMW Genk, Nieuw
Dak, Europaschool, straathoekwerk, Turkse moskee, lokale verenigingen, Gigos, opvoedingswinkel,
Instapje, ...
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5.1.3. Meulenberg in Houthalen-Helchteren
Probleemstelling
De wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren is een kansarme wijk waar de verschillende
bevolkingsgroepen op eilandjes naast elkaar leven. De 3000 bewoners tellende wijk kent een grote
groep maatschappelijk kwetsbare bewoners van wie de sociale grondrechten bedreigd worden
(wonen, participatie, dienstverlening, cultuur en vrije tijd). Dit leidt tot vele gezins- en
maatschappijgebonden problemen. Andere problemen zijn rondhangende jongeren op straat en
vereenzaamde ouderen.
Ondanks het groene karakter van de kwetsbare wijk Meulenberg is er ook sprake van verloedering
op bepaalde plekken door gebrekkig onderhoud, sluikstorten en verwaarlozing. De wijk telt heel wat
van deze verwaarloosde hoeken, stegen en speelpleinen. Bewoners zijn nauwelijks betrokken op de
woonomgeving.
Algemene doelstelling
We willen de sociale samenhang in Meulenberg versterken over de sociologische breuklijnen heen,
en de beleids- en maatschappelijke participatie van bewoners versterken met het oog op een betere
toegang tot de grondrechten wonen, cultuur, vrije tijd, dienstverlening en participatie.
Participatie
Bewoners participeren op veel verschillende niveau’s in Meulenberg. Bewoners zijn bevraagd naar
hun mening en gebruik van het speelplein, werken mee aan de realisaties van upcycling
Meulenberg, schilderen en lassen mee. Mama’s organiseren en stellen zelf activiteiten voor, voor
mama’s en kinderen. Bewoners werken mee aan de communicatiekanalen zoals de buurtkrant,
invulling en verdeling. Bewoners spreken bezorgdheden uit naar het beleid op kleinschalige
buurtbijeenkomsten.
Kern beleidsadviezen
• Radio Gaga: De opbouwwerker overtuigde het lokale beleid om tv-programma Radio Gaga een
uitzending te laten maken over Meulenberg. Dit draagt bij tot een betere beeldvorming over
Meulenberg.
• Upcycling Meulenberg: Het beleid is mee overtuigd van de grote meerwaarde van dit project.

Politieke resultaten
• Basiseducatie heeft terug een buurtleergroep opgestart in de wijk.
• Radio Gaga heeft de uitzending mogen maken.
• Beleid heeft mee geïnvesteerd in Rotondekunst als deel van Upcycling Meulenberg.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de gemeente
Houthalen-Helchteren.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de gemeente en OCMW HouthalenHelchteren, lokale verenigingen, cultuurcentrum Casino, opvoedingswinkel, Stebo, Kempisch Tehuis,
jeugdwelzijnswerk Meulenberg, TIKB, ..
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5.1.4. Paspoel in Tongeren
Probleemstelling
Paspoel 2 is een sociale woonwijk in de stad Tongeren. Er wonen 459 personen in de 192
huurappartementen (3 appartementsblokken) en 27 huurwoningen.
Deze wijk heeft sinds een aantal jaren te kampen met allerhande leefbaarheidsproblemen. Ook zijn
er grote veranderingen op til. Zo worden de 3 appartementsblokken in de komende jaren
afgebroken en vervangen door nieuwe appartementsgebouwen.
Algemene doelstelling
Het doel is inzetten op bewonersparticipatie en samen met de bewoners en met relevante
partnerorganisaties en oplossingsactoren acties ondernemen om de leefbaarheidsproblemen in de
wijk aan te pakken.
Participatie
Er is een werkgroep met vrijwilligers die verschillende activiteiten organiseren om betrokkenheid
tussen bewoners te realiseren. Zij gaan ook in overleg met Woonzo en geven advies bij
verschillende concrete vragen waar Woonzo mee vast zit. Zij nemen ook initiatief om de
leefbaarheid aan te kaarten bij verschillende instanties en doen zelf ook moeite om deze te
verbeteren.
Kern beleidsadviezen
• De leefbaarheid in de wijk moet behouden worden tijdens de opbouw van de nieuwe
appartementen. De stoepen moeten begaanbaar blijven en er is voldoende en goed te bereiken
parking. Zeker voor de mensen met een handicap.
• Er is een sluikstortprobleem waar de vrijwilligers samen met de dienst milieu en de dienst GAS

een positieve aanpak voor proberen te vinden. Er is een plan opgemaakt en doorgegeven voor
de plaatsing van vuilbakken op Paspoel 2.

• Er is een nood om fietslessen te organiseren voor kinderen, maar ouders hebben vaak niet de

financiële middelen om bij elke groeispurt een nieuwe fiets te kopen. Hierdoor gaan de lessen
vaak teloor. Op Wielekes is een fietsdeelsysteem waar je fietsen kan lenen en terug binnen
brengen als ze te klein zijn.
Politieke resultaten
• Het Sociaal huis heeft toestemming gegeven om Op wielekes verder uit te werken tot een
duurzaam project in samenwerking met verschillende partners bij de Stad Tongeren
(Jeugddienst, Kansen voor kinderen, sportdienst).
• De werkgroep vrijwilligers worden betrokken door dienst Milieu, limburg.net en Woonzo bij de

inplanning en de uitwerking van een afvalplan voor Paspoel 2.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Tongeren en
sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Tongeren (jeugddienst,
GASambtenaar, dienst Milieu) en Sociaal Huis De semper , De Schakelaar, Open School, …
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5.1.5. Steenveld in Beringen
Probleemstelling
Steenveld is een kansarme en kinderrijke sociale woonwijk in Beringen met twee wijkdelen: Oud- en
Nieuw-Steenveld. In Nieuw-Steenveld wonen veel allochtone (vooral Turkse) bewoners. De
bevolking van Oud-Steenveld is gemiddeld veel ouder en blanker, en ervaart de instroom van
allochtonen als een bedreiging, wat latente spanningen veroorzaakt tussen de wijkdelen.
Steenveld heeft een negatief imago. De woningen zijn van zeer matige kwaliteit. Zwerfvuil en
sluikstorten zijn hardnekkige problemen. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners op het
vlak van openbare ruimte is klein. De scholingsgraad is erg laag. Veel kinderen hebben een
taalachterstand, wat hun kansen op een succesvolle schoolcarrière ernstig belemmert. Heel wat
ouders voelen zich onzeker in hun taak als opvoeder.
Algemene doelstelling
We willen de sociale samenhang van de wijk versterken over de breuklijnen heen en de
maatschappelijke en beleidsparticipatie van de bewoners verbeteren. Verder willen we de
woonomstandigheden verbeteren: zowel de woonkwaliteit, -omgeving als het samenleven.
Participatie
• Ondersteuning vrijwilligersteam Steenveld voor activiteiten georganiseerd op wijkniveau en
wijkoverschrijdend.
• Uitbreiding vrijwilligers team door diversiteit
• Inzet op de meest kwetsbaren door outreachend werken en verzamelen signalen
• Informeren, signaleren en doorverwijzing
• Een 10-tal kinderen komen regelmatig naar de wekelijks huiswerkbegeleiding in het

wijkcentrum.
Kern beleidsadviezen
• Met de verschillende actoren vanuit het wijkteam is het probleem sluikstorten aangekaart en
aanzet gegeven tot bewustmaking van de bewoners.
Politieke resultaten
• Structurele samenwerking bewonersvergaderingen Kantonnale Bouwmaatschappij
• Project sluikstorten: samenwerking en ondersteuning dienst samenleven, dienst milieu en

kantonnale bouwmaatschappij.

• Bomenplan op de agenda gezet met ondersteuning van de groendienst stad Beringen en dienst

samenleven.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Beringen,
Kantonnale Bouwmaatschappij, CLB, CAD, Sint-Vincentius, …
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5.1.6. Termien in Genk
Probleemstelling
Nieuw-Termien is een sociale woonwijk dicht bij het centrum van Genk, met zo’n 2200 inwoners.
Het samenleven tussen de oudere, veelal autochtone bewoners en de grote, jonge en voornamelijk
islamitische gezinnen die er de laatste jaren zijn komen wonen, vormt er een uitdaging. De sociale
huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak gaat bovendien de komende jaren 124 seniorenduplexen
renoveren, waarbij sociale huurders gedurende een aantal maanden uithuizig zijn.
Algemene doelstelling
Het buurtwerk stimuleert ontmoetingen en versterkt de gemeenschappelijke wijkidentiteit.
Daarnaast volgt het buurtwerk de renovaties op en wil het participatie van buurtbewoners in dit
proces stimuleren. Zo kan een constructieve dialoog tussen bewoners en beleidsdiensten ontstaan
in functie van de wijkbelangen.
Participatie
• Informaatjes: In samenwerking met SHM Nieuw Dak is er een participatietraject opgestart
onder de noemer van ambassadeurs. De SHM begon met een grootschalig participatietraject
met alle huurders. Hieruit kwam een voorstel voor ambassadeurs. Deze ambassadeurs staan
present voor de huurders in het renovatieproject. Om dit praktisch te organiseren heeft het
buurtwerk in samenwerking met de maatschappelijk werker van de Nieuw Dak de
“Informaatjes” opgestart en een traject afgelegd.
• Straatfeest: Dit jaar is een nieuw straatfeest georganiseerd in de wijk. Mits ondersteuning

hebben vrijwilligers dit tot een goed resultaat kunnen brengen. De mensen in de straat zijn
enthousiast en dit heeft een fundament gelegd voor volgende straatfeesten en bijeenkomsten.
• Ondersteuning bewonersgroepen: Een aantal bewonersgroepen werden ondersteund tijdens

wijkfeesten (Oktoberfest, kerstmarkt, garageverkoop, nieuwjaarsreceptie).

• Brede leer- en leefomgeving: Tijdens dit project werden verschillende mensen uit de wijk

betrokken om hun talenten in te zetten.
• Actieve ladies: De vrouwengroep heeft 1 ontbijt georganiseerd voor de wijk.

Kern beleidsadviezen
Er wordt gewerkt om dit scherp te krijgen: door het opvolgen van de renovaties en
contactmomenten met buurtbewoners.
Politieke resultaten
In samenwerking met Stad Genk, Gigos en Nieuw Dak is er ingezet op de week van de
verbondenheid. Samen hebben we een activiteit georganiseerd waar de werkers van deze
organisaties vlot aanspreekbaar waren voor aanwezigen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Genk.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Genk, Nieuw Dak,
Basiseducatie, basisschool De Schom, vrouwencentrum, Gigos, CVO, …
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5.1.7. Tuinwijk Beringen-Mijn in Beringen
Probleemstelling
In Beringen-Mijn zijn driekwart van de bewoners van niet-Belgische herkomst. De bewoners hebben
beperkte homogene, informele sociale netwerken. Turkse senioren, alleenstaanden en
nieuwkomers leven geïsoleerd en hebben weinig mogelijkheden om samen te komen, ondanks de
aanwezigheid van vele verenigingen. Door beperkte onderlinge contacten vervreemden mensen van
elkaar en van hun buurt. Dit werkt vereenzaming, racisme, polarisering en deculturatie in de hand.
Steeds meer bewoners voelen zich minder veilig in hun eigen buurt. Bewoners klagen bovendien
over hun woonomgeving en worden niet stelselmatig betrokken bij werken in de buurt. Door hun
grote kwetsbaarheid leven de bewoners van dag tot dag en maken ze weinig toekomstplannen. Ze
geloven niet dat ze hun lot in eigen handen hebben. Diverse instanties en scholen kunnen de
bewoners van Beringen-Mijn moeilijk bereiken.
Algemene doelstelling
We willen de bewoners bewust maken van de eigen (ontwikkelings)mogelijkheden en de sociale
samenhang in de wijk versterken over de sociologische breuklijnen heen. Op politiek vlak willen we
ervoor zorgen dat diensten en organisaties betere aansluiting vinden bij de meest achtergestelden.
Participatie
• Beringen-Mijn is een grote wijk. Daarom wordt er ingezet op het werken met sleutelfiguren: dit
zijn bewoners die een netwerk hebben in de wijk. Op deze manier kan de buurtwerker
meerdere bewoners bereiken. Sleutelfiguren kunnen ook ingezet worden om (deelbuurt)
activiteiten mee vorm te geven.
• Deze manier van werken heeft ook zijn ingang gevonden in een school in Beringen-Mijn. Zij

werken nu ook met een sleutelfigurengroep om participatief te kunnen werken.
• Buurtwerking: buurtbewoners komen regelmatig samen in een vrijwilligersgroep om

buurtgerichte activiteiten te organiseren.

• Buurtplatform: Bewoners nemen deel aan het buurtplatform Beringen-Mijn om de stem van de

wijk te vertegenwoordigen.
• Huzur: er is een vertegenwoordiger van Huzur (allochtone seniorengroep) die deelneemt aan de

seniorenraad. Op dit moment slaat het aanbod van de seniorenraad niet aan bij een allochtone
doelgroep. Zij willen hier, samen met vertegenwoordiger van Huzur, werk van maken.

Kern beleidsadviezen
• Buurtplatform: autoluwe fietsverbinding creëren tussen Beringen-Mijn & centrum.
• Dossier Agion i.f.v. nieuwe school: goedkeuring met specifieke voorwaarde dat gebouwen ook

naschools gebruikt worden waarin RIMO nadrukkelijk vermeld wordt als partner.

• Brede school: voorstel voor naschoolse vrijetijdsactiviteiten vanuit 1 school verruimd naar een

buurtinitiatief met meerdere partners.
• Schoolcijfers CASS en LOP: aantonen dat een belangrijk percentage kinderen uit Beringen-Mijn

niet in Beringen-Mijn naar school gaat.

• Kwartier maken: verbindingen creëren tussen de gebruikers van het Eeuwfeestgebouw en de

bewoners.
• Nota Lbc: ijveren om het vakgebied Mode te laten doorgaan in Beringen-Mijn.

Politieke resultaten
• De autoluwe fietsverbinding wordt meegenomen naar de volgende legislatuur.
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• Er is gekozen voor een derde klas in de basisscholen van het vrije net in Beringen-Mijn met het

oog op capaciteitsverhoging en minder aantal kinderen per klas.
• Brede school De Terrilling vzw is opgericht om de brede school- en leeromgeving te bekomen.
• De middelen die voorzien waren voor de verfraaiing van het Eeuwfeestplein zijn verhoogd om

een voetbalkooi te installeren.
• Op ons voorstel werd een gezamenlijke armoedeactiviteit van het forum georganiseerd.
• De stad is gestart om een beleidsvisie voor Beringen-Mijn op lange termijn uit te werken, met

nadruk op participatie van de doelgroep.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Beringen, erfgoedcel
Mijnerfgoed, beschut wonen, Reval, basisscholen Mozaïek en De Horizon, Turkse Unie, de
gezinsbond, De Draaischijf, Huis van het Nederlands, Wit-gele kruis, Sint-Vincentius, OCMW
Beringen, Kind en Taal, …
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5.1.8. Vlakveld in Genk
Probleemstelling
Vlakveld is een sociale woonwijk met ongeveer 1188 inwoners. De wijk is gesitueerd tussen het
centrum en Kolderbos. In de wijk is een grote verschuiving merkbaar tussen de oudere bewoners en
de nieuwe gezinnen in de wijk. Naarmate de jaren is de wijk op vlak van multiculturaliteit enorm
veranderd. Er zijn voornamelijk gezinnen met Turkse origine in de wijk komen wonen. Dit zorgt voor
wrevel tussen de bewoners.
Algemene doelstelling
Het buurtwerk wil de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt versterken via
interculturele activiteiten en contacten. Daarnaast streeft het buurtwerk een constructieve dialoog
tussen bewoners en beleidsdiensten in functie van de wijkbelangen.
Participatie
Er zijn drie kennismakingshoeken doorgegaan in de wijk. In samenwerking met drie
hogeschoolstudenten. Tijdens deze momenten waren de bewoners vrij om opmerkingen te geven
over de wijk en om kennis te maken met elkaar. Tijdens deze momenten waren er steeds 20 tot 30
personen aanwezig en een mooie verscheidenheid in diversiteit op vlak van leeftijd en
multiculturaliteit.
Het Vlakveldplein gesitueerd in het midden van de wijk wordt heraangelegd. Samen met Stad Genk
wijkontwikkeling en jeugddienst is er een participatietraject op poten gezet voor de bewoners van
Vlakveld. Afgelopen jaar zijn er verschillende gegevens verzameld en deze worden nu in een
tekening gegoten.
Kern beleidsadviezen
• Dit jaar zijn er 80 huisbezoeken afgelegd in het kader van verkenning van de wijk. In 2017 zal er
een analyse worden gemaakt van deze huisbezoeken en een beleidsadvies worden
geformuleerd.
• Omwille van het participatietraject van het Vlakveldplein zijn er verschillende suggesties

gegeven in het kader van de aanpak.
Politieke resultaten
Op dit moment wordt er gewerkt aan het proces van duidelijke politieke resultaten op vlak van het
Vlakveldplein en analyse van de wijk.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Genk.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Genk, SHM Nieuw
Dak, Gigos, vrouwencentrum, CVO…
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5.1.9. Waterschei in Genk
Probleemstelling
Waterschei is een multiculturele tuinwijk, gelegen in Genk. Interculturele contacten beperken zich
in Waterschei vaak tot die met de eigen buren waardoor er vooroordelen over elkaars cultuur
blijven heersen. Daarnaast speelt de onvoldoende kennis van het Nederlands heel wat
ste
de
buurtbewoners parten: zowel bij de 1 en de 2 generatie buurtbewoners als bij de grote (Turkse)
groep nieuwkomers in het kader van gezinshereniging. Een aantal bewoners leeft in een sociaal
isolement en vindt geen aansluiting bij het verenigingsleven. Ten slotte staan er in Waterschei een
aantal bouwprojecten op stapel, waarvoor een goede communicatie met de bewoners vereist is.
Algemene doelstelling
Onder meer via ontmoetingsactiviteiten wil het buurtwerk de sociale en interculturele contacten
tussen buurtbewoners van verschillende culturen versterken om de vooroordelen tegen te gaan.
Bovendien wil het de bewoners stimuleren en ondersteunen om zelf buurtgerichte initiatieven te
nemen om de samenlevingsproblemen aan te pakken. Het buurtwerk wil ook een optimaal
onthaalbeleid organiseren voor nieuwe inwoners van Waterschei, en de communicatie tussen
bewoners en het beleid verbeteren.
Participatie
Er wordt sterk ingezet op participatie in Waterschei. Bewoners worden toegeleid naar het aanbod
van andere organisaties, er wordt zelf een ruim aanbod aan vorming voorzien. Bovendien worden
bewoners ondersteund in het opnemen van hun verantwoordelijkheid in de wijk als vrijwilliger.
Rond wijkgebonden issues raadplegen we de bewoners en brengen we hun bekommernissen over
aan het beleid, vb. bij kappen van de laanbomen.
Kern beleidsadviezen
• Toegankelijke zwemmomenten en zwemlessen voor vrouwen
• Zichtbaar maken dat diversiteit en interculturele contacten ook goed lopen. Positieve contacten

tussen buurtbewoners in beeld brengen.

Politieke resultaten
• De Stad investeert in een project rond goede buren contacten, dit project zal in 2017 verder
worden geconcretiseerd.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Genk.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Genk, Gigos,
basiseducatie, basisschool De Stippe Stap, straathoekwerk, politie, CLB, wijkgezondheidscentrum
Althea, Turkse Moskee, KRC Genk, …
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5.1.10. Wijerdijk in Beringen
Probleemstelling
Wijerdijk is een vrij recent gebouwde sociale woonwijk in Beringen die 154 huizen en 387 bewoners
telt. Het is een geïsoleerde wijk met weinig voorzieningen in de onmiddellijke buurt. Er wonen heel
wat eenouder- en sociaal kwetsbare gezinnen met opvoedingsperikelen. De bewoners zijn vrij
apathisch: ieder leeft voor zich. Er zijn wat wrevels en frustraties over de woonomgeving en
samenlevingsproblemen. De belangrijkste klachten zijn zwerfvuil, rondhangende jongeren,
lawaaioverlast, kleine vormen van vandalisme, verschillende normen en waarden wat betreft
wooncultuur en plagerijen van psychisch zwakkere bewoners.
Algemene doelstelling
We willen de apathie van de bewoners doorbreken en hen stimuleren om actief mee te werken aan
de verbetering van de woon- en leefomgeving van de wijk. Ook willen we een constructieve
communicatie op gang trekken tussen de bewoners onderling en met diverse welzijns- en
beleidsactoren.
Participatie
• Ondersteuning vrijwilligersgroep Team Ambiance om activiteiten te organiseren op wijkniveau.
Kern beleidsadviezen
• Lange termijnvisie om speeltoestellen te behouden op de afzonderlijk pleintjes in plaats van ze
samen te brengen op één gemeenschappelijke plaats.
Politieke resultaten
• OCMW ziet het buurtwerk als partner om kwetsbare gezinnen mee te ondersteunen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Beringen,
Kantonnale Bouwmaatschappij, De Draaischijf, CAW dienst begeleid wonen,…

Voortgangsrapport | 2016

28|66

5.1.11. Wijkrestaurants in Hasselt
Probleemstelling
In twee kwetsbare Hasseltse wijken stuit de gemeentelijke dienst wijkmanagement op een gebrek
aan sociale cohesie, vereenzaming en een beperkte participatie van bewoners aan het welzijn van
de wijk. De opstart van wijkrestaurants kan hier voor een kentering zorgen. Gezien de expertise van
RIMO Limburg op het vlak van wijk- en dorpsrestaurants werd RIMO Limburg ingeschakeld om de
opstart te faciliteren. Na de opstart neemt de reguliere gemeentelijke wijkwerking de
wijkrestaurants over.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar de uitbouw van twee wijkrestaurants, waarvan de werking na de opstart
overgedragen wordt aan de dienst wijkmanagement van de stad Hasselt.
Participatie
• Bevraging bij de bewoners over een wijkrestaurant in de wijk.
• Vorming en informeren van de vrijwilligers
• Ondersteuning vrijwilligersteam en continuering van wekelijks eetmoment

Kern beleidsadviezen
• OCMW subsidieert sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.
Politieke resultaten
• Warme overdracht wijkwerker stad Hasselt met structurele inbedding wijkrestaurant.
• Ondersteuning, betrokkenheid en financiering van dienst wijkmanagement op het

wijkrestaurant.
• Inzet van een buurtwerker door de stad Hasselt.
• OCMW subsidieert sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Hasselt.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Hasselt, Depot
Margo, BelOrta, …
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5.1.12. Winterslag in Genk
Probleemstelling
De tweede en vierde tuinwijk in Winterslag zijn sociale woonwijken van Nieuw Dak: voormalige
mijnwerkerswijken met een hoofdzakelijk allochtone bevolking. Deze wijken scoren hoog op diverse
kansarmoedefactoren: hoge jeugdwerkloosheid, lage scholingsgraad, multi problem gezinnen,
opvoedingsproblemen, samenlevingsproblemen e.d.
Algemene doelstelling
Het buurtwerk richt zich op haar basisschakelfunctie, buurtanimatie (ontmoetingsfunctie) en
ondersteuning van de activiteiten van de lokale buurtraad. Het buurtwerk wil het sociaal weefsel
versterken door het aanbieden van deze laagdrempelige ontmoetingsmomenten en bijgevolg het
sociaal isolement van de eest achtergestelde groepen in de wijk doorbreken.
Participatie
De participatie van de bewoners is via verschillende kanalen ingebed in de werking:
• Buurtraad: beheer van Buurtopbouwwerk Winterslag vzw door 25 vrijwilligers uit de wijk. De

buurtraad heeft aandacht voor de actuele gebeurtenissen in de wijk en organiseert
ontmoetingsmomenten voor wijkbewoners: knutselen, kienen, …
• Actiecomité Zonhoverheide: de actiegroep verdedigt de mooie natuur rond de wijk, waar vele

bewoners gaan wandelen, joggen …
Er is aandacht voor de betrokkenheid van de meest kwetsbare groepen via bepaalde activiteiten, vb.
0,5€-verkoop, voedselpakketten, … dit dankzij de inzameling bij de buurtbewoners. Verder zijn
bewoners ook betrokken bij de werking via de materialenuitleendienst, bloemenmarkt in mei,
buurtfeesten voor alle wijkbewoners (twee x per jaar).
Kern beleidsadviezen
• Rattenprobleem: na een nieuwe toename van het aantal meldingen van ratten en een eerdere
wijziging in de aanpak van de problematiek, werd de problematiek opnieuw aangekaart bij de
stad met nieuwe afspraken tot gevolg.
Politieke resultaten
• De opmaak van nieuwe afspraken i.v.m. de aanpak van de rattenproblematiek
•

Verderzetting van de afspraken van de voorbije jaren : Noordlaan, parkeren in de wijk ….

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Genk en vzw
Buurtopbouwwerk Winterslag.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Genk, Stebo,
Vrouwencentrum, Opvoedingswinkel, KWB Winterslag, Jeugdwerking Eldorado, Turkse en
Marokkaanse moskee, basiseducatie, De Kleine Herderstas, Gezinsbond, Politie, Greenpeace,
Natuurpunt Limburg, Nieuw Dak, …
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5.2. THEMA WONEN
Strategische doelstelling
Maatschappelijk kwetsbare groepen met de grootste woonnood kunnen meer aanspraak maken op
kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare huisvesting op maat.

Operationele doelstellingen
1.

Het reglementair kader is beter afgestemd op maatschappelijk kwetsbare
groepen met een grote woonnood.

Ongewijzigd

2.

De fysieke en sociale kwaliteit van het wonen is verbeterd.

Ongewijzigd

3.

Acties in het lokale woonbeleid komen ten goede aan maatschappelijk
kwetsbare groepen.

Ongewijzigd

Strategische acties
Voltooid

1.

Bewonersparticipatie Maaslands Huis

2.

Bewonersparticipatie Meulenberg in Houthalen-Helchteren

Op schema

3.

Bewonersparticipatie Paspoel in Tongeren

Op schema

4.

Private huurmarkt in Sint-Truiden

Op schema

5.

Projectvoorbereiding kleinschalige woonvormen

Op schema

6.

Verbetering woonomstandigheden De Posthoorn in Beringen

Op schema

7.

Woonwagenbewoners in Limburg

Op schema
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5.2.1. Bewonersparticipatie Maaslands Huis
Probleemstelling
De Vlaamse wooncode stelt dat iedereen recht heeft op een aangename woning van goede
kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving en tegen een betaalbare prijs. Huurders bij een sociale
huisvestingsmaatschappij hebben een belangrijk aandeel in handen om het wonen aangenamer te
maken. Maar zonder de inzet en inbreng van alle belanghebbenden blijft een goede woonconditie
en een aangenaam woonklimaat onbereikbaar. Participatie in de sociale huisvesting is een troef om
te werken aan kwalitatief wonen. In de relatie huurder-huisvestingsmaatschappij is het een kwestie
van respectvol en open met elkaar om te gaan, met winst voor beiden.
Deze strategische actie richt zich sociale huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij
Maaslands Huis.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg wil de sociale huurders laten participeren aan het beleid van de sociale
huisvestingsmaatschappij om de woon- en leefkwaliteit in de sociale huisvesting te verbeteren.
Daarnaast willen we de sociale huisvestingsmaatschappij ertoe aanzetten om zelf op permanente
basis bewonersparticipatie te organiseren om haar beleid mee vorm te geven.
Participatie
De bewonersgroep, ‘De Loper’, is maandelijks bijeengekomen. De actieve medewerking van de
nieuw aangeworven medewerker ‘Klantenteam’ heeft het vertrouwen van de huurders versterkt en
de fundamenten gelegd voor het voortbestaan van de bewonersgroep in de toekomst. Gedurende
het jaar werden opleidingsmomenten voor de leden van De Loper georganiseerd (communicatie,
werking van de SHM, ventilatie en verluchting). De bewonersgroep kreeg haar eigen pagina in de 6maandelijkse nieuwsbrief en werkte actief mee aan de organisatie en uitvoering van ronde
tafelmomenten in de wijk. Voor extra samenhorigheidsgevoel heeft een groepsuitstap
plaatsgevonden die gecombineerd werd met een bezoek aan een nieuwbouwproject van de SHM.
Kern beleidsadviezen
• Verslag stuurgroep + overzicht bereikte stappen en nazorg
• Tevredenheidsbevraging nieuwe huurders
• Bevraging & analyse: 1-persoonswoningen
• Update en aanpassingen (na akkoord van de Raad van Bestuur) van het ‘Reglement Interne

Orde’
Politieke resultaten
Het tot uitvoer brengen van participatieprocessen waardoor de doelgroep zich gehoord en meer
gerespecteerd voelt. De transparante communicatie heeft geleid tot een ruimer inzicht en begrip
van zowel de huurders als de huisvestingsmaatschappij. Dit heeft tot gevolg dat er duidelijk een
kwaliteitsverbetering is ontstaan in de algemene dienstverlening van het Maaslands Huis.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met Maaslands Huis.
Samenwerkingspartners voor het project zijn voornamelijk de diensten van Maaslands Huis.
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5.2.2. Bewonersparticipatie Meulenberg in Houthalen-Helchteren
Probleemstelling
De sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis breekt woontorens af en herhuisvest in
afwachting de bewoners. Maar leegstaande gebouwen lokken vandalisme uit en bovendien zorgen
dichtgespijkerde ramen voor een somber beeld in de wijk.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar een optimale communicatie tussen Kempisch Tehuis en de betrokken
bewoners. Met een sterkte betrokkenheid van omwonenden zet RIMO Limburg in op de
opwaardering van deze blokken.
Participatie
Bewoners van de appartementen namen deel aan artistieke momenten om de gangen te
beschilderen i.f.v. de verhoging van de leefbaarheid. Tijdens die momenten beluisterden we
bekommernissen van de bewoners, die we op onze beurt formuleerden ten aanzien van de
bouwmaatschappij.
Kern beleidsadviezen
• Kempisch Tehuis: In het dossier is onderstreept welke belangrijke bijdrage het opbouwwerk
heeft in de ondersteuning van bewoners die moeten verhuizen omwille van afbraak.
Politieke resultaten
• Kempisch Tehuis werkt samen en informeert de opbouwwerker i.v.m. de plannen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de gemeente
Houthalen-Helchteren.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. Kempisch Tehuis, diensten van het OCMW en
gemeente Houthalen-Helchteren, …
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5.2.3. Bewonersparticipatie Paspoel in Tongeren
Probleemstelling
Paspoel 2 is een sociale woonwijk in de stad Tongeren. Er wonen 459 personen in de 192
huurappartementen (3 appartementsblokken) en 27 huurwoningen.
Deze wijk heeft sinds een aantal jaren te kampen met allerhande leefbaarheidsproblemen. Ook zijn
er grote veranderingen op til. Zo worden de 3 appartementsblokken in de komende jaren
afgebroken en vervangen door nieuwe appartementsgebouwen.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar een optimale communicatie met en participatie van de bewoners in
relatie tot de bouwmaatschappij Woonzo. Tegelijkertijd stimuleren we bewoners om zich in te
zetten voor het behoud van een aangename woonomgeving in en om de appartementsblokken.
Participatie
De werkgroep vrijwilligers werkt samen met de sociale woonmaatschappij Woonzo. Zij formuleren
adviezen en worden gevraagd om te helpen bewoners te informeren.
De eerste stappen door Woonzo om bewoners te informeren zijn gezet. Er hebben
bewonersvergaderingen plaatsgevonden. De vrijwilligers zijn betrokken bij een overleg met de
directeur.
Kern beleidsadviezen
• Communiceren is belangrijk! Ook wanneer het een moeilijke boodschap is en niet alle
informatie beschikbaar is.
• Er gaat een maandelijks overleg met de directeur van Woonzo met een opsomming van vragen

en noden van de bewoners door.
Politieke resultaten
• Woonzo heeft gekozen om een zaal voor buurtgerichte werking te integreren in de nieuwe
appartementsgebouwen van Paspoel.
• Woonzo erkent de meerwaarde van het betrekken van het opbouwwerk en de vrijwilligers voor

hun bouwproject Paspoel Anders.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad Tongeren en
sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Tongeren (jeugddienst,
GASambtenaar, dienst Milieu) en De semper, Tongeren, De Schakelaar, Open School, …
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5.2.4. Private huurmarkt in Sint-Truiden
Probleemstelling
In Sint-Truiden treffen wij op de private huurmarkt verschillende groepen kwetsbare huurders aan.
Het ligt ook in de regio met de oudste woningen en het grootste aantal woningen met een beperkt
comfort. Voor een groeiende groep mensen liggen de huurprijzen op de private huurmarkt veel te
hoog in verhouding tot hun inkomen. Slechts weinigen maken aanspraak op huurpremies; de
wachtlijsten in de sociale huisvesting zijn lang en de wachttijden nemen toe. Ook kent Sint-Truiden
de laatste jaren een toenemend aantal daklozen. Naast het tekort aan betaalbare woningen - en dit
vooral voor mensen met een beperkt inkomen- vormen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de
private huurmarkt een groot probleem. Veel verhuur is in handen van de vastgoedsector en deze
gaat erg selectief te werk. Het recht op wonen voor zwakke huurders staat erg onder druk.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg wilt inwerken op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en woonkwaliteit van de
private huurmarkt voor zwakke huurders. Specifiek t.a.v. daklozen streven we naar concrete acties.
Participatie
De groep Onderdak, een groep ‘huurders voor huurders’ is de drijvende kracht van dit
huisvestingsproject. Maandelijks vindt er een planningsvergadering plaats die de weg van de
woonwerking uitdoktert en in oktober vond een tweedaagse vorming plaats. In de schoot van
Onderdak waren in 2016, 3 werkgroepen actief: een werkgroep ‘informatie’, een werkgroep
‘dakloosheid’ en ad-hoc een werkgroep ‘woonactie’.
Terwijl in 2016 speciale aandacht ging naar de daklozenproblematiek en het opstarten van een
dienstenaanbod voor daklozen, wil Onderdak in 2017 haar werking uitdragen en meer naar buiten
treden. Onderdak houdt de vinger op de pols en zal de woonproblematiek in Sint-Truiden onder de
aandacht houden.
Kern beleidsadviezen
• Opvang- en huisvestingsmogelijkheden creëren voor daklozen.
• Uitbreiding van het aanbod aan betaalbare (sociale en SVK) huurwoningen in de regio St-

Truiden.
• Afdwingen van ondersteuningsmaatregelen voor zwakke private huurders.

Politieke resultaten
• In Sint-Truiden werd een housing-first-project opgestart.
• Binnen het OCMW werd een woonbegeleidster aangeworven.
• Een dienstenaanbod voor daklozen ‘de frisse wind’ werd opgestart in samenspraak met het

OCMW én met doorverwijskaarten via het OCMW.
Netwerk en samenwerking
• Deelname aan het lokaal daklozenoverleg en de stuurgroep housing-first.
• Deelname aan de bestuursorganen van het SVK Land van Loon en Huurderssyndicaat.
• Deelname aan wooninitiatieven van het Netwerk tegen Armoede (voorbereiding wooneisen

17/10, verticaal overleg wonen,…).
• Samenwerking met en doorverwijzing naar het OCMW en de verschillende woonactoren vanuit

het Infopunt Wonen.
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5.2.5. Projectvoorbereiding kleinschalige woonvormen
Probleemstelling
De druk aan ‘de onderkant’ van de woonmarkt is groot. Het aanbod van betaalbare huisvesting is
beperkt en het huidige woonbeleid speelt hier onvoldoende op in.
Welke woonvormen bieden mogelijkheden, waar botsen we op regelgeving van ruimtelijke
ordening, zien we goede praktijkvoorbeelden in het binnen- en buitenland, welke creatieve
denkpistes zijn er, welke (woon) partners willen meewerken, welke praktische bezwaren staan in de
weg...? Dit zijn vragen die we ons in deze verkenning voorleggen.
Algemene doelstelling
We verkennen de problematiek en zoeken draagvlak en samenwerking voor een innovatief
woonbeleid.
Participatie
In deze fase van de strategische actie is de doelgroep niet betrokken.
De strategische actie is er gekomen op basis van toenemende en uiteenlopende signalen van de
doelgroep: toenemende dak- en thuisloosheid in Limburg, grote vraag naar kamers in Genk, zeer
beperkt aanbod van betaalbare woningen in Sint-Truiden, blijvende vraag voor standplaatsen door
woonwagenbewoners, stijgende wachtlijsten voor sociale huisvesting…
Kern beleidsadviezen
1
• Evaluatienota en –gesprek met trekkers overleg LSO -wonen: pleidooi om het thema
‘kleinschalig wonen’ centraal te zetten.
• Toelichting kleinschalig wonen Genk (startpunt Limburgse Woondag).

Politieke resultaten
• De dienst wonen van de provincie Limburg zet de schouders onder de ‘Limburgse Woondag’:
inspiratiedag voor meer betaalbare woningen op de huurmarkt.
• Inhoudelijke heroriëntatie LSO-wonen naar thema ‘kleinschalig, betaalbaar en kwalitatief

wonen’.

Netwerk en samenwerking
• Opstart Platform Betaalbaar Wonen Limburg: overlegtafel met Beweging.net, CAW Limburg,
Huurdersyndicaat, Stebo, Welzijnszorg, Netwerk vluchtelingen, Agentschap Inburgering &
Integratie…
• Werkatelier ‘Wonen in Nesten’ (LSO-overleg): overlegtafel met OCMW’s, dienst wonen

provincie, sociale huisvesting, CAW, LiSS, Beschut Wonen NL, huisvestingsambtenaar…
• Provinciale overlegtafel onder voorzitterschap van RIMO Limburg over het ‘woonwagenwerk’

en ‘wonen op maat’. Deelnemers diensten wonen en ruimtelijke ordening van de provincie
Limburg, Agentschap Inburgering en Integratie.

• Samenwerkingsverband sectoroverleg: deelname aan beleidsgroep wonen en de sector

strategische actie ‘wonen op maat’.

• Deelname ‘Gemengd Platform dak- en thuisloosheid (Vlaamse kabinetten wonen & welzijn)

1

Limburgs Steunpunt OCMW
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5.2.6. Verbetering woonomstandigheden De Posthoorn in Beringen
Probleemstelling
Het woonerf Posthoorn (Waterstraat) in Beringen vertoont een structurele kwetsbaarheid door het
voortdurend verloop van de meest draagkrachtige huurders, wat nefast is voor de vitaliteit van de
wijk. Het verloop is te wijten aan de problematische woonomstandigheden: woningen met
structurele bouwtechnische gebreken, moeilijke communicatie met het Vlaams Woningfonds
(VWF), een grauwe woonomgeving met weinig groen en privacy, rondhangende jongeren, beperkte
interculturele contacten, onveiligheidsgevoelens, …
Algemene doelstelling
RIMO Limburg werkt aan de woonomstandigheden met participatie van de bewoners. Bij
renovatiewerkzaamheden door het Vlaams Woningfonds ondersteunt de opbouwwerker de
communicatie tussen bewoners en de maatschappij.
Participatie
De problemen die aanleiding gaven tot de politieke resultaten die nu geboekt zijn, zijn destijds
aangedragen door bewoners. Het buurtwerk heeft een informatievergadering over de renovatie van
de daken georganiseerd, mogelijkheid gegeven voor eigen inbreng, de communicatie tussen
bewoners en de aannemer gefaciliteerd en een rondgang gedaan bij de bewoners i.k.v. de
oplevering.
Bij de uitvoering van het onthardingsplan hebben bewoners zelf geholpen. Zij staan in voor het
onderhoud van de aangeplante hagen en staan in voor toezicht op de jonge aanplantingen.
Kern beleidsadviezen
• Bomenplan Waterstraat: geleidelijke vervanging van de bomen om de kwaliteit van het
openbaar domein te verhogen.
Politieke resultaten
• Renovatie van de daken: als resultaat van de beleidsdossiers van enkele jaren geleden zijn dit
jaar de daken van alle woningen vernieuwd en zijn in alle woningen mechanische
ventilatiesystemen geplaatst.
• Uitvoering nieuwe fase in onthardingsplan. Het onthardingsplan is opgesteld om de kwaliteit

van het openbaar domein te verbeteren. Beton maakt plaats voor groen.
• Uitvoering eerste fase bomenplan: 14 bomen op het openbaar domein zijn verwijderd en zullen

in het voorjaar 2017 vervangen worden door nieuwe, meer aangepaste bomen.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Beringen, Vlaams
woningfonds en politie.
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5.2.7. Woonwagenbewoners in Limburg
Probleemstelling
Zowat de helft van de woonwagenbewoners leeft in familieverband op woonwagenterreinen, de
anderen willen graag een standplaats verwerven op een woonwagenterrein. In Limburg zijn er
momenteel slechts 8 erkende woonwagenterreinen bestemd voor het permanent wonen in
woonwagens. Dit aanbod is veel te beperkt. Daarnaast leven er heel wat vooroordelen tegenover
woonwagenbewoners.
Algemene doelstelling
We willen de woon- en leefsituatie van de woonwagenbewoners verbeteren. We ijveren voor het
behoud van de cultuur, kwalitatieve standplaatsen en alternatieve woonvormen.
Participatie
De bijeenkomsten van de zelfvereniging ‘Ons Leven’ vinden telkens op een (steeds verschillend)
Limburgs woonwagenterrein plaats. Hierdoor worden niet alleen de vaste leden van Ons Leven,
maar ook de andere bewoners én de terreintoezichters sterk betrokken. Door individuele contacten
(op aanvraag, via facebook, …) kunnen de collectieve problemen in kaart worden gebracht (met de
nodige cijfergegevens; vb. momenteel + 215 inschrijvingen op provinciale wachtlijst).
Kern beleidsadviezen
We motiveren de provincie om de gemeenten met een “taakstelling voor de aanleg van een terrein”
samen te brengen zodat deze eindelijk werk maken van een eigen woonwagenterrein. Daarnaast
houden we een sterk pleidooi voor het mogelijk maken van privé-terreinen door het aanpassen
en/of positief interpreteren van de regelgeving omtrent Ruimtelijke Ordening. Dit gebeurt zowel op
gemeentelijk (o.a. met terreintoezichters en burgemeesters) als provinciaal (o.a. met dienst wonen
en RO) en Vlaams niveau (o.a. via Nationaal Roma Platform). Veel hangt af van de goodwill van
lokale besturen, beeldvorming speelt dan ook mee.
Politieke resultaten
Op gemeentelijk niveau zijn steden zoals Genk, Maasmechelen, enz. bezig met de renovatie van hun
bestaande terreinen. In Maaseik loopt het dossier voor de aanleg van een bijkomend woonwagenterrein van 15 standplaatsen. Daarnaast wordt in Maasmechelen gekeken hoe foorreizigers een
plek kunnen krijgen op industriegrond.
Op provinciaal niveau is er een terreintoezichtersoverleg (over beheer van en leefbaarheid op de
WWT) en is er een ‘provinciaal overleg WWW en kleinschalig wonen’ (met dienst wonen en RO en
met AII) waar de vinger aan de pols wordt gehouden omtrent het samenbrengen en motiveren van
gemeenten met een taakstelling en de mogelijkheid van privé-terreinen wordt aangekaart.
Op Vlaams niveau werden tijdens thematische bijeenkomsten van het Nationaal Roma Platform
gezamenlijke beleidsadviezen geformuleerd.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met Ons Leven, de
Limburgse zelforganisatie van woonwagenbewoners.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. provincie Limburg, terreintoezichters van de
verschillende lokale woonwagenterreinen, agentschap integratie en inburgering, Pastoraal werk,
Faro, behoud woonwagencultuur België, RO Vlaanderen, Minderhedenforum, …
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5.3. THEMA ONDERWIJS
Strategische doelstelling
De participatie van maatschappelijk kwetsbare ouders in het onderwijs is verbeterd met het oog op
de realisatie van gelijke onderwijskansen.
Operationele doelstellingen
1.

Er zijn initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd die erop gericht zijn ouders
actief te betrekken op de schoolloopbaan van hun kind en het brede
schoolse gebeuren.

Ongewijzigd

2.

Er zijn initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd die erop gericht zijn dat
ouders actief deelnemen aan de voorbereiding, uitvoering, evaluatie van
het open schoolbeleid voor iedereen met specifieke aandacht voor
leerlingen uit kwetsbare groepen.

Ongewijzigd

3.

Scholen zijn ondersteund, geadviseerd en versterkt bij het organiseren
van weloverwogen initiatieven die bijdragen tot de realisatie van gelijke
onderwijskansen.

Ongewijzigd

4.

Scholen zijn ondersteund en geadviseerd bij het verbeteren van
ouderparticipatie, zowel op het beleid van de school als het brede
schoolse gebeuren.

Ongewijzigd

5.

Onderwijspartners zijn ondersteund en geadviseerd bij het ontwikkelen,
realiseren en optimaliseren van het (boven)lokale onderwijsbeleid.

Ongewijzigd

Strategische acties
Nieuw

1.

Brede school in Beringen

2.

Onderwijsopbouwwerk Hasselt

Op schema

3.

Onderwijsopbouwwerk Leopoldsburg

Op schema

4.

Sociale inclusie door muziek

Op schema
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5.3.1. Brede school in Beringen
Status
Nieuw
Deze strategische actie is gegroeid vanuit het project in Beringen-Mijn waar de opbouwwerker
vanuit contacten met de lokale basisscholen signalen kreeg over de drempels t.a.v. het
vrijetijdsaanbod. Via het aanboren van fondsen slaagde RIMO Limburg erin een medewerker te
werk te stellen om het probleem aan te pakken.
Probleemstelling
In de kwetsbare buurt Beringen-Mijn ervaren kinderen ongelijke kansen om deel te nemen aan het
vrijetijdsaanbod. Heel wat drempels weerhouden hen ervan om deel te nemen aan het reguliere
jeugdwerk en sportverenigingsleven. Bovendien is het verenigingsleven in de buurt redelijk
homogeen. Dit weerspiegelt zich in beperkte en informele sociale contacten. Daarnaast worden ook
gelijke onderwijskansen niet gerealiseerd. De participatie en betrokkenheid van kwetsbare ouders
op het schoolse gebeuren is beperkt.
Algemene doelstelling
We vergroten de kansen voor kinderen uit de buurt om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten
direct na school. Zo leren kinderen niet alleen nieuwe talenten ontdekken of zich breder
ontwikkelen, maar krijgen ze de kans om alle kinderen uit hun buurt beter te leren kennen. Het
aanbod is afgestemd op wat de kinderen interesseert.
Participatie
Kwetsbare ouders worden aangezet om naschoolse activiteiten te begeleiden, mee op te volgen
en/of om vrijwilligerstaken op te nemen. Ze worden hiertoe aangezet door middel van flyers,
Facebook, schoolpoortmomenten en informele gesprekken op buurt-/school-/wijkfeesten.
Kern beleidsadviezen
• Sinds september 2016 werken we een plan van aanpak uit om in samenwerking met de sporten jeugddienst de sport- en jeugdclubs aan te zetten tot een laagdrempeliger/toegankelijker
vrijetijdsaanbod voor de kinderen van Beringen-Mijn. Hierbij hebben we niet enkel oog voor
financiële tegemoetkoming, maar ook een aanpassing van het inschrijvingsbeleid en de
communicatiemethodes van de clubs.
• Er is een traject van beïnvloeding bezig bij de schooldirecties en zorgcoördinatoren om de

drempels te verlagen voor een toegankelijk naschools activiteiten aanbod voor de brede leefen leerontwikkeling van de kinderen van Beringen-Mijn.

Politieke resultaten
De betrokken basisscholen investeren in de ontwikkeling van hun leerlingen door het aanbod van
buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten en helpen de kloof te dichten naar het reguliere aanbod.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met vzw De Terrilling
(netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de drie basisscholen van de buurt: Mozaïek, De
Horizon, ’t Ateljeeke en de Dienst samenleven van de Stad Beringen).
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Beringen, lokale
verenigingen, cultuurcentrum Beringen, Bibliotheek Beringen, buurtwerk Beringen-Mijn.
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5.3.2. Onderwijsopbouwwerk Hasselt
Probleemstelling
Gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en
achterstelling staan onder druk. Het gebrek aan betrokkenheid van kwetsbare ouders op de
schoolloopbaan van hun kinderen en op het schoolse gebeuren versterkt deze ongelijkheid.
Omgekeerd gaat het ook over het gebrek aan betrokkenheid van de school/het onderwijs op deze
ouders. Het terrein voor deze strategische actie is afgebakend tot Runkst, een volkse wijk in Hasselt,
waar er grote concentraties zijn van kwetsbare doelgroepen.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg versterkt ouders en de basisscholen i.f.v. meer wederzijdse ouderbetrokkenheid.
Participatie
• Huiswerkklas: wekelijks komen 25 kinderen naar een huiswerkklas waar ze leren zelfstandig te
werken met ondersteuning en aanmoediging van 6 vrijwillige ouders. Ouders worden op hun
beurt versterkt in hun rol als ouder/begeleider.
• Ouderkracht: de ouder/begeleiders uit de huiswerkklas kunnen maandelijks ventileren over de

gang van zaken in de huiswerkklas en denken na over de (praktische) verbetering.
• Ouderraad: ouders van verschillende origine komen maandelijks samen met de directie om mee

na te denken over de werking in de school en geven tips ter verbetering van het welzijn en
leerproces van alle kinderen en de betrokkenheid en welbevinden van ouders in de school.
Kern beleidsadviezen
Er zijn nog geen beleidsdossiers. Wel wordt er wekelijks advies gegeven via informele gesprekken
met de directies. Deze adviezen moeten leiden tot beleidsaanpassingen die de werking van de
school verbeteren in het voordeel van de betrokkenheid van ouders en het leerproces van de
kinderen.
Politieke resultaten
Echte resultaten blijven voorlopig uit. Er zijn wel kleine stapjes vooruit die tot de uiteindelijke
resultaten moeten leiden.
• Het proces in De Boomgaard is opgestart en loopt, maar gaat zeer traag door de weerstand die

het leerkrachtenteam biedt. De directeur is na een schooljaar wel overtuigd van de meerwaarde
van de huiswerkklas met ondersteuning van ouders.
• Er is een ouderraad in De Puzzel die zijn tweede schooljaar ingaat. Ouders van verschillende

origine hebben inspraak in het beleid van de school. De progressie bestaat er in dat er een vaste
groep ontstaat die geleidelijk uitbreidt. Suggesties tot verbetering worden indien haalbaar door
de directie gerealiseerd (voor- en na- schoolse opvang, heen en weer schriftje, frietjesdag …)

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Hasselt en
twee basisscholen in Runkst (De Puzzel en De Boomgaard).
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Hasselt, Opvoedingswinkel,
Kind en Gezin, Ruilwinkel ’t Wisselke, …
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5.3.3. Onderwijsopbouwwerk Leopoldsburg
Probleemstelling
Gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en
achterstelling staan onder druk. Het gebrek aan betrokkenheid van kwetsbare ouders op de
schoolloopbaan van hun kinderen en op het schoolse gebeuren versterkt deze ongelijkheid.
Omgekeerd gaat het ook over het gebrek aan betrokkenheid van de school/het onderwijs op deze
ouders. Het terrein voor deze strategische actie is afgebakend tot Leopoldsburg, een gemeente,
waar er grote concentraties zijn van kwetsbare doelgroepen.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg versterkt ouders en de basisscholen i.f.v. meer wederzijdse ouderbetrokkenheid.
Participatie
• Iedere basisschool stelt zijn school open voor ouders en/of oudergroepen. Voorbeelden zijn:

gezinsleren in sint Michiel, taallokaal voor ouders, moedergroep en taaltraject ouder & kind in
de Heppening, ouderraad en ouders betrekken bij schoolactiviteiten in de Piramide.
• In de school “Heppening” zijn er bijna wekelijks schoolpoortgesprekken met ouders.
• Ouders en kind gaan samen op klasuitstap naar de bibliotheek in het kader van het derde

boekenpakket (taalstimulering, stimuleren van voorlezen).
Kern beleidsadviezen
• Wekelijks is de onderwijsopbouwwerker aanwezig op de werkvloer van de scholen. Hier neemt
zij voornamelijk een coachende rol op.
• Een aantal voorbeelden van advies:

» Het herbekijken van plan van aanpak van de infoavond ouders. Wat werkt er? Wat werkt er
minder? Waar kunnen we hier stappen in zetten. Resultaat: Er wordt kinderopvang
georganiseerd door de school. De werkwijze van info brengen wordt interactief.
» Eénpuntigheid van aanpak met een betrokkenheid van het schoolteam. Bv taal / armoede /
diversiteit.
» Schoolteams leren kijken naar boodschap achter de handeling van ouders.
Politieke resultaten
• Iedere school kiest ervoor om zich te engageren en te werken met ouders / oudergroepen.
• Eén school kiest ervoor om jaarlijks een pedagogische studiedag te spenderen aan thema

armoede om zich te verdiepen.
• Elke school maakt de keuze om gedurende een heel schooljaar zich te verdiepen in een thema

vb. taal.

• Er wordt een dialoogtafel georganiseerd tussen cultuurdienst en onderwijs.
• De werking van onderwijsopbouwwerk staat vermeld in het schoolreglement en op de website

van de scholen.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de gemeente
Leopoldsburg en de basisscholen in Leopoldsburg (Sint-Michiel, GO! Piramide, De Heppening).
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de gemeente en sociaal huis
Leopoldsburg, LOP, basiseducatie, Cultureel Centrum, …
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5.3.4. Sociale inclusie door muziek
Probleemstelling
Kinderen uit achtergestelde wijken participeren nauwelijks aan het regulier muziekonderwijs. De
drempels naar de muziekacademie zijn voor hen vaak te hoog, zowel cultureel, sociaal, financieel als
qua mobiliteit. Nochtans kan samen musiceren een krachtig middel zijn tegen sociale uitsluiting van
kinderen. In groep muziek leren maken, geeft een boost aan de sociale, emotionele en intellectuele
ontwikkeling van kinderen.
Algemene doelstelling
De ambitie van RIMO Limburg is om - samen met andere actoren - een duurzame
organisatiestructuur en financiering uit te bouwen voor muziekeducatie voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen.
Participatie
Sinds september 2016 leren 350 kinderen in 6 scholen een muziekinstrument bespelen via Ukelila
onder begeleiding van 20 professionele muzikanten en studenten hoger muziekonderwijs.
Kern beleidsadviezen
• Vzw MIK heeft de maatschappelijke meerwaarde van Ukelila bepleit op het kabinet van de
Vlaamse minister van Cultuur.
Politieke resultaten
Er zijn geen politieke resultaten geboekt in 2016.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door vzw MIK in nauwe samenwerking met RIMO Limburg. In de vzw
zijn verschillende partners vertegenwoordigd, zoals LUCA School of Arts, Academie Genk,
Streekfonds Een Hart voor Limburg, Gigos, Musica en de betrokken basisscholen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. GA voor kunst, Academie Maasmechelen,
Academie Beringen, de betrokken basisscholen (St-Jozefschool Hoevenzavel, Stippe Stap Genk,
Vrije basisschool Meulenberg, Vrije basisschool De Horizon Beringen, Europaschool Genk, KIDS
Hasselt).
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5.4. THEMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Strategische doelstelling
Het recht op maatschappelijke dienstverlening is beter gerealiseerd met en voor kwetsbare groepen
door een kwaliteitsvoller maatschappelijk dienstverleningsaanbod.
Operationele doelstellingen
1.

De kwaliteit van het dienstverleningsaanbod is verbeterd door de dialoog
tussen maatschappelijk kwetsbaren, dienstverleners en hun organisaties.

Ongewijzigd

2.

Er is een aanvullend dienstenaanbod op maat met en voor de meest
kwetsbaren uitgewerkt via de uitbouw van lokale zorgnetwerken.

Ongewijzigd

3.

Basisvoorzieningen vervullen een rol in het maatschappelijk
dienstverleningsaanbod.

Ongewijzigd

4.

Er is een innovatief aanbod daar waar het bestaande
dienstverleningsaanbod tekort schiet.

Ongewijzigd

5.

Er zijn structurele beleidsveranderingen door tweedelijnswerk op basis
van collectieve signalen uit de strategische acties van de eerste lijn.

Ongewijzigd

Strategische acties
1.

Buurtgerichte zorg

Op schema

2.

Café Anoniem in Hasselt

Op schema

3.

Depot Margo

Op schema

4.

Integratie OCMW

5.

Nieuwe Volksbond in Tongeren

Op schema

6.

Onder Ons in Sint-Truiden

Op schema

7.

Ons Centrum in Leopoldsburg

Op schema

8.

Opbouwwerk Jeugd in Beringen

Op schema

9.

SOMA in Maasmechelen

Op schema

10. Trefpunt

Nieuw

Op schema

Armoede

11. Uitmuntend

Nieuw

Limburg

12. Verdoken

armoede in Beringen

13. Verdoken

armoede in Hechtel-Eksel

14. Wijkgezondheidscentrum in
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5.4.1. Buurtgerichte zorg
Probleemstelling
Het aantal 65-plussers in onze samenleving stijgt sterk. Ook het aantal kwetsbare ouderen neemt
toe en daarbij stijgt de nood aan zorg . Ouderen willen liefst zo lang mogelijk in de vertrouwde
omgeving blijven wonen. Hoe vraag en zorgaanbod op mekaar af te stemmen bij deze groeiende
groep ouderen vormt een grote uitdaging. Daarnaast sluimert vraag en aanbod voor burenhulp in
elke straat. Om het buurtnetwerk te versterken moet er extern een stimulans gegeven worden.
Algemene doelstelling
We bestrijden onderbescherming bij kwetsbare ouderen en verbeteren de toegankelijkheid van
sociale voorzieningen. Naast formele hulp zetten we ook in op de realisatie van buurtgerichte
netwerken i.f.v. zorgtaken of gezelschap.
Participatie
De doelgroep wordt op 3 manieren betrokken :
• Via de persoonlijke reacties in het huisbezoek, en als vrijwilliger in het bezoekersteam.
• Evaluatie (in groep en individueel) om te reflecteren over de wenselijkheid, kwaliteit en

effectiviteit van de huisbezoeken en het project.
• Via de sleutelfiguren van de lokale initiatieven (seniorenraad, seniorenwerkingen…)

Kern beleidsadviezen
• Toelichting project : OCMW Kortessem, OCMW Nieuwerkerken, OCMW Alken, OCMW Wellen,
OCMW Bree, OCMW Beerse, OCMW Turnhout, gemeente Bocholt
• Werktekst werkwijze buurtgezellen en voorbeeldfolder buurtgerichte zorg
• Vormingspakket voorbereiding bezoekersteam

Politieke resultaten
• Detectie van kwetsbare ouderen.
• Implementatie van een proactieve werking in OCMW of LDC, gericht op ouderen, in 7

gemeenten: de dienstverlening wordt korter bij de mensen gebracht.
• De betrokken lokale besturen zetten allen een halftijdse coördinator in. RIMO Limburg voorziet

in elk van de gemeenten procesbegeleiding en organiseert uitwisseling tussen de
coördinatoren.

Netwerk en samenwerking
De concrete uitwerking van het project wordt opgenomen door de 7 lokale besturen (Neerpelt,
Kinrooi, Hamont-Achel, Lummen, Halen, Overpelt, Maaseik).
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de lokale OCMW’s,
thuiszorgdiensten, VUB, mutualiteiten,…
We nemen deel aan 3 netwerken op Vlaams niveau : werkgroep ‘zorgzame buurt’ (kabinet minister
Vandeurzen), lerend netwerk ‘buurtgerichte zorg’ (VVSG), praktijkgroep ‘zorgnetwerken’ (sector
Samenlevingsopbouw), stuurgroep ‘zorgnetwerken’ (CERA). We nemen deel aan de voorbereidende
‘EFRO-werkgroep’ van Life Tech Valley Limburg (Happy Aging).
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5.4.2. Café Anoniem in Hasselt
Probleemstelling
Dak- en thuislozen hebben weinig plaatsen waar ze tot rust kunnen komen. Vaak worden zij
geweerd uit het straatbeeld. Daarnaast ervaren zij een grote nood aan eenvoudige dienstverlening,
zoals douches, kleding wassen, een maaltijd, toegang tot PC’s, … Een zinvolle vrijetijdsbesteding
ontbreekt voor deze groep mensen wiens dagen gevuld zijn met moeilijkheden op verschillende
vlakken. Maar ook structurele ingrepen zijn nodig om dak- en thuisloosheid aan te pakken:
beleidsactoren dragen hier een grote verantwoordelijkheid.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg werkt in samenwerking met verschillende partners aan de uitbouw van Café
Anoniem: een geïntegreerde basisvoorziening voor dak- en thuislozen, waarin de functies
ontmoeting, onthaal, vrije tijd, leren en belangenbehartiging vervat zitten.
Participatie
Het primaire doel bij de start van dit initiatief is de algemene werking optimaliseren (= de
ontmoeting- en onthaalfunctie). De vrijwilligers worden actief betrokken bij elk voorstel om tot een
geïntegreerde basisaanpak van de werking te komen. Op basis van signalen vanuit de doelgroep
wordt het dienstenaanbod geoptimaliseerd (oplaadpunt GSM’s, volwaardige maaltijden). Vanaf
2017 zal er extra aandacht besteed worden aan laagdrempelige activiteiten voor de doelgroep (=
vrije tijd, leren en belangenbehartiging).
Kern beleidsadviezen
• Conceptnota Café anoniem 2.0: schets van toekomstbeeld van de werking van Café Anoniem als
geïntegreerde basisvoorziening.
• Samenwerkingsovereenkomst CAW Limburg: een medewerker van CAW Limburg wordt

vrijgesteld om het onthaal binnen de werking vorm te geven.

• Maaltijden: prijszetting, prognose en financiering.

Politieke resultaten
Er werden in 2016 verschillende overlegstructuren opgezet om het draagvlak en de afstemming
tussen de verschillende partners van Café Anoniem te stroomlijnen. Verduidelijkende afspraken
werden gemaakt over algemene werkafspraken, financiën, logistiek, vrijwilligerscontracten,
veiligheid. CAW Limburg heeft een hulpverlener vrijgesteld om de onthaalfunctie binnen Café
Anoniem vorm te geven. Er wordt structureel gewerkt aan het aanpakken van de oorzaken van
uitsluiting en achterstelling. Dit is mogelijk door te luisteren naar de kwetsbare groepen en
maatregelen te treffen die hen ten goede komen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met OCMW Hasselt en
CAW Limburg.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad Hasselt en OCMW Hasselt,
CAD, straathoekwerk, Reling, politie, …
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5.4.3. Depot Margo
Probleemstelling
Bijna 1 op 7 Limburgers leeft onder de Europese armoedegrens. Zij hebben weinig of geen middelen
om gezonde voeding, schoolgerei, verzorgings- en andere noodzakelijke producten te kopen.
Tegelijkertijd blijven er in heel wat winkels, magazijnen en veilingen overschotten liggen. Daarnaast
voelen mensen zich via de huidige voedselhulp niet op een waarderende manier benaderd.
Algemene doelstelling
Depot Margo verzamelt overschotten en verdeelt ze via organisaties die aan armoedebestrijding
doen. Daarnaast koopt ze een aantal producten aan, die ze zo goedkoop mogelijk ter beschikking
stelt van de hulporganisaties. De producten die Depot Margo aanbiedt, geven mensen weer
eigenwaarde. Als mensen zich kunnen verzorgen, gezond kunnen eten en hun kinderen mee kunnen
laten doen op school, worden ze deel van de samenleving.
Participatie
Doelgroepen worden indirect, maar op meerdere manieren door Depot Margo betrokken bij de
werking. Zo worden een aantal taken binnen Depot Margo uitgevoerd door kwetsbare mensen bij
Bewel, worden tegelijk sociale kruideniers en hulporganisaties gestimuleerd om de mensen
waarderend te benaderen en luisteren we naar de mensen in de bepaling van ons assortiment.
Kern beleidsadviezen
• Businessplan
Politieke resultaten
Depot Margo is er in geslaagd om armoedebestrijding en voedselverlies op een waardige manier te
koppelen en krijgt daarvoor veel waardering en samenwerking binnen het werkveld, bij een aantal
ondernemingen en bij beleidsverantwoordelijken.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stuurgroep, waarin
verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals Sint-Vincentius, Komosie, ING, Mané,
kabinet welzijn provincie, Vlaamse Overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
vertegenwoordiger kabinet Homans, …
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. Sint-Vincentiusverenigingen, verenigingen waar
armen het woord nemen, sociale kruideniers, sociale restaurants, Goods to Give, BelOrta, …
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5.4.4. Integratie OCMW
Status
Nieuw
RIMO Limburg koos ervoor om een opbouwwerker tijdelijk vrij te stellen en een participatief traject
met de doelgroep te doorlopen om de nakende integratie van de OCMW’s in de gemeente van
naderbij te bekijken. De OCMW’s spelen vandaag een belangrijke rol in het maatschappelijk
dienstverleningslandschap: deze rol moet gegarandeerd en versterkt worden. Dit intermezzo past
goed binnen de strategische doelstelling ‘maatschappelijke dienstverlening’, waar we ernaar
streven de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod te verbeteren door de dialoog tussen
maatschappelijk kwetsbaren, dienstverleners en hun organisaties.
Probleemstelling
De Vlaamse regering stuurt aan op integratie van het OCMW in de gemeente. Het idee is een
sterker geïntegreerd sociaal beleid realiseren. De integratie van het OCMW in de gemeente biedt
kansen, maar draagt evengoed een aantal bedreigingen en uitdagingen met zich mee. Het thema
beroert ons: het OCMW garandeert een menswaardig leven en het recht op maatschappelijke
dienstverlening, is motor van het lokaal sociaal beleid en is toegangspoort tot sociale rechten en
voorzieningen.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg verzamelt bekommernissen en voorstellen bij doelgroepleden en bij verschillende
actoren en bundelt deze in een beleidsdossier dat wordt overgemaakt aan de overheden op Vlaams
en lokaal niveau om van deze integratie ook voor kwetsbare mensen een positieve evolutie te
maken en onderbescherming tegen te gaan op structurele wijze.
Participatie
Om het beleidsdossier vorm te geven en van onder uit op te bouwen, voerde RIMO Limburg
gesprekken bij 7 lokale groepen (Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen en
doelgroepwerkingen van RIMO Limburg). Daarnaast bevroegen we ook een aantal experts en
collega-opbouwwerkers over het inkanteling-gebeuren. Op basis hiervan werd een beleidsdossier
opgemaakt met aanbevelingen op basis van een analyse bij doelgroep en partners.
Kern beleidsadviezen
• Integratie van OCMW in gemeente: het dossier omvat de bekommernissen van de doelgroep en
bundelt een aantal beleidssuggesties om te garanderen dat de integratie kansen biedt ten
behoeve van de kwetsbare doelgroep.
Politieke resultaten
De sector Samenlevingsopbouw wordt betrokken bij de armoedetoets over de integratie van de
OCMW’s in de gemeente. RIMO Limburg zal daar, namens de sector, de bekommernissen en
aanbevelingen onder de aandacht brengen. Naar aanleiding van de gemeenteraadverkiezingen in
2018 zal het beleidsdossier ook nog een lokale vertaalslag krijgen. In het kader van het proces Ieders
stem telt wordt dit opgenomen ter beïnvloeding van de lokale besturen.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. sector Samenlevingsopbouw, Limburgse
verenigingen waar armen het woord nemen.
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5.4.5. Nieuwe Volksbond in Tongeren
Probleemstelling
De Nieuwe Volksbond is een vereniging waar armen het woord nemen in Tongeren. De vereniging
wordt geconfronteerd met toenemende problematieken van de bezoekers (dakloosheid, psychische
problemen, opeenstapeling van een hoeveelheid aan problemen,...). Voor de werking is een grote
inzet op vrijwilligers nodig gebleken. Zij zijn de motor van de vereniging. Daarnaast is het belangrijk
om in te zetten op het netwerk en draagvlak voor armoedebestrijding in Tongeren. De bijkomende
verkenning legde ook de kloof tussen mensen in armoede en onderwijs bloot.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar de uitbouw van De Nieuwe Volksbond als stevige vereniging waar armen
het woord nemen, die werkt volgens de zes criteria.
Participatie
• Intern: De vrijwilligers weten waar de vereniging voor staat en zetten samen de lijnen uit van de
vereniging. De vrijwilligers komen samen per deelwerking (open livingmoment, kleding,
bondtuin). Vanuit de deelwerkingen is er een vertegenwoordiging in een kerngroep die de
dagelijkse werking vorm geven. Er zijn ook vrijwilligers die een vertegenwoordiging opnemen in
de raad van bestuur.
Vrijwilligers dragen zelf ideeën aan en nemen verantwoordelijkheden op.
• Extern: Vrijwilligers en bezoekers nemen deel aan de maatschappij (maatschappelijke

participatie) door in te spelen op het aanbod van Tongeren (deelname aan geefplein, mee op
uitstap met sportdienst, cultuuraanbod Velinx, volkstuin, …)
Kern beleidsadviezen
• Iemand met armoede-ervaring vanuit NVB heeft mee vorm gegeven aan het beleidsadvies van
scholieren aan de schepenen van Tongeren, georganiseerd vanuit de jeugddienst.
• Vrijwilliger met armoede-ervaring heeft de website van Childfocus onder de loep genomen en

adviezen gegeven.

• Naar aanleiding van een TBC test o.w.v. een sterfgeval is er het advies gegeven aan

volksgezondheid dat ze duidelijker moeten communiceren over de mogelijkheden van
besmetting om geen onnodige paniek te zaaien.
• Vrijwilligers van de huistaakbegeleiding stellen vast dat sommige leerlingen van het lager

onderwijs de Nederlandse taal te weinig machtig zijn om te kunnen volgen in de school en
adviseren aan LOP om een taalbad te organiseren en dit signaal op te volgen.

Politieke resultaten
• Scholen, CLB’s en LOP erkennen de meerwaarde van de NVB en hun behartiging van
huistaakbegeleiding en zetten er mee hun schouders onder.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg. In de Algemene vergadering van de Nieuwe
Volksbond zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, zoals het OCMW Tongeren,
beweging.net, ...
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Tongeren, Velt,
Poverello, Schakelaar, Gastama, Open School, LOP, Gezinsbond, Netwerk tegen armoede, CAD,
politie, …
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5.4.6. Onder Ons in Sint-Truiden
Deze strategische actie draagt bij aan de sectorale strategische actie ‘Geïntegreerde
basisvoorziening in de strijd tegen onderbescherming’.
Probleemstelling
Onder Ons is een vereniging waar armen het woord nemen in Sint-Truiden. Sint-Truiden telt heel
wat kwetsbare groepen. Onder Ons biedt hen een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Deelnemers
ervaren een grote kloof met de onderwijswereld. De thema’s communicatie, ouderbetrokkenheid,
inschrijfdecreet, huiswerkbeleid, enz. komen naar voren.
Daarnaast staat de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening onder druk door het steeds
meer voorwaardelijk maken van de grondrechten en door het terugtrekken van de eerstelijns hulp
en dienstverlening. De geïntegreerde basisvoorziening kan vanuit zijn brede opdrachtstelling, zijn
eigenheid en functies (onthaal, ontmoeting, vrije tijd, vorming en belangenbehartiging) bijdragen
aan een toegankelijke hulp- en dienstverlening in de strijd tegen onderbescherming.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar de uitbouw van Onder Ons als stevige vereniging waar armen het woord
nemen, die werkt volgens de zes criteria.
Voor de sectorale strategische actie: Een geïntegreerde basisvoorziening heeft specifieke kenmerken
en functies die doelgericht kunnen worden ingezet in de strijd tegen onderbescherming. In dit traject
brengen we in beeld welke elementen van een geïntegreerde basisvoorziening werkzaam zijn in de
strijd tegen onderbescherming. 14 pilootprojecten in Vlaanderen en Brussel engageren zich, in
samenwerking met relevante partners, om dit traject van praktijkontwikkeling en actieonderzoek
mee te realiseren. We bouwen het traject op aan de hand van 5 kwesties: gebieds- en
doelgroepgericht werken, emanciperend aanbod, organisatiestructuur, participatie en
samenwerken.
Participatie
De mensen participeren actief aan de werking via de vrijwilligersvergadering die maandelijks plaats
vindt. Tevens worden de bezoekers van het inloophuis bevraagd over welke activiteiten ze willen
volgen en hiermee wordt dan rekening gehouden in het jaarprogramma.
Tijdens vormingsmomenten, beleidsvergaderingen of andere vergaderingen met diensten zijn er
steeds doelgroep mensen aanwezig. Ze worden aangemoedigd om hun stem te laten horen.
De mensen schrijven ook mee aan de nieuwbrief die 3-maandelijks wordt uitgegeven.
In de verschillende werkgroepen (maatschappelijke dienstverlening, OBOS, kinderarmoede en
kwaliteit van de zorg) delen mensen hun ervaringen en van hieruit geven we beleidsadviezen.
Kern beleidsadviezen
• We gingen op zoek naar de goede praktijken en de werkpunten van het OCMW van SintTruiden. Dit via ervaringen van mensen en dialoogmomenten met het OCMW. We
formuleerden werkpunten en verbetervoorstellen en willen deze in 2017 brengen naar het
OCMW. Kwaliteit van de hulpverlening, van onthaal tot nazorg voor mensen in armoede is
verbeterd.
• Met de reflectiegroep kinderarmoede bieden wij een kritische stem aan het netwerk

kinderarmoede. We worden geraadpleegd i.v.m. met beslissingen die zij willen nemen.
• Aandacht voor mensen in armoede in het basis- en secundaire onderwijs op vlak van

schoolkosten en communicatie.
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Politieke resultaten
• Verschillenden secundaire scholen hebben via het LOP het engagement aangegaan om de
volgende 2 jaar te werken rond schoolkosten, communicatie met ouders en
ouderbetrokkenheid.
• Dialoogmoment met basisonderwijs in verband met schoolkosten.
• Dialoogmomenten met OCMW om hun werking beter af te stemmen op mensen in armoede.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met het OCMW SintTruiden en de stad Sint-Truiden.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de gemeente en OCMW SintTruiden, Open School, CAW Limburg, …
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5.4.7. Ons Centrum in Leopoldsburg
Probleemstelling
De armoedegraad in Leopoldsburg als klein stedelijk gebied ligt vrij hoog. Er zijn heel wat
organisaties en vrijwilligers van Leopoldsburg gericht op armoedebestrijding, maar de kansarmen
bereikt men heel moeilijk via het bestaande aanbod. Armoede in Leopoldsburg is zeer verdoken en
verspreid en maakt het moeilijk om mensen bij elkaar te brengen als er geen thuishaven is waar ze
terecht kunnen, of waar men ze naar toe kan leiden. De rechtstreekse participatie van mensen in
armoede loopt moeizaam. Kwetsbaren vragen binnen de hulpverlening extra inspanningen om hun
probleemsituatie te verbeteren. Daarnaast kampen heel wat kansarmen met veel psychische
problemen waar ze geen weg mee weten. Ons Centrum is een vereniging waar armen het woord
nemen en werkt nauw samen met de doelgroep. Binnen deze samenwerking werd het duidelijk dat
er bijna geen toegankelijk aanbod is naar geestelijke gezondheidszorg.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar de uitbouw van Ons Centrum als stevige vereniging waar armen het
woord nemen, die werkt volgens de zes criteria.
Participatie
Vrijwilligers bepalen mee de werking van de vereniging door deelname aan maandelijkse
vergaderingen. Mensen in armoede hebben geparticipeerd in de “goed-gevoel-groep” en kwamen
maandelijks samen om mee te werken aan een beleidsdossier en de voorbereiding van de studiedag
‘iedereen verdient een goed gevoel’. Mensen in armoede hebben deelgenomen aan het sociaalartistiek theaterproject “iedereen verdient een goed gevoel”. Mensen in armoede gingen in dialoog
met hulpverleners (OCMW, sector geestelijke gezondheidszorg) om de hulpverlening toegankelijker
te maken voor kwetsbare mensen. Ons Centrum is vertegenwoordigd is het FAL (forum Armoede
Leopoldsburg) en de welzijnsraad, een officieel adviesorgaan van de gemeente Leopoldsburg.
Kern beleidsadviezen
• Geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor mensen in armoede in Leopoldsburg.
• De werking van de sociale kruidenier beter afstemmen op de noden van mensen in armoede.

Politieke resultaten
Ons Centrum heeft in het kader van het project “oog voor elkaar” een kalender voor hulpverleners
ontwikkeld met verbetervoorstellen om hulpverlening toegankelijk te maken voor mensen in
armoede. De verbetervoorstellen werden voorgesteld op de studiedag “iedereen verdient een goed
gevoel”. Op vraag van de vereniging wordt een thematische groepswerking opgestart door CAW
Limburg in Leopoldsburg.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met het Sociaal Huis
Leopoldsburg.
Daarnaast participeert Ons Centrum ook in de stuurgroep SALK in kader van lokale
kinderarmoedebestrijding. Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de
gemeente en OCMW Leopoldsburg, Cultureel Centrum, Wie Online, basiseducatie, De Oogst, ...
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5.4.8. Opbouwwerk Jeugd in Beringen
Probleemstelling
Sinds het wegvallen van de inzet van het Arktos en de straathoekwerker o.w.v.
besparingsmaatregelen, vallen heel wat jongeren in een leegte. Een aanzienlijk deel van deze
jongeren vindt zijn weg naar de zelforganisaties en moskeeverenigingen binnen Beringen. De
overige ‘niet-georganiseerde’ jongeren vinden geen vrijetijdsaanbod op maat binnen het klassieke
jeugdwerk of hebben er geen interesse in. Er is een nood aan samenwerking tussen de verschillende
aanbieders van niet klassiek jeugdwerk. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de jongeren die zich
niet vinden in het huidige aanbod.
Algemene doelstelling
Bestaande en nieuwe initiatieven van jongeren worden ondersteund op maat. De stad vervult een
optimale brugfunctie naar de zelforganisaties en de jeugdverenigingen toe o.b.v. de aanbevelingen
vanuit de jongereninitiatieven. Tot slot brengen we de noden van niet-georganiseerde jongeren in
kaart.
Participatie
Participatie kreeg vorm op verschillende manieren en met verschillende doelgroepen:
• De vrijwilligersgroep B.E.M. is gegroeid. Ze verzorgen op zondag werking in Regina Mundi en

startten met een meisjeswerking. Tenslotte wordt B.E.M. ook ondersteund om een
jeugdhuiswerking op te starten.

• De meisjesgroep van de Waterstraat heeft haar activiteiten uitgebouwd na twee positieve

evaluaties. Ze hebben een engagement opgenomen in de organisatie van een buurtactiviteit.
• De ouders, spelers en entourage van FC Waterstraat is in ondersteuning een traject opgestart

met Unia, om te werken aan discriminatie binnen de sport voetbal.

• Via laagdrempelige activiteiten leert de opbouwwerker jeugd jongeren kennen en kunnen ze

hun bekommernissen, noden of wensen aan hem kwijt.
Kern beleidsadviezen
• Erkenningsdossier BEM + toeleiding jeugdraad
• Structurele inbedding voetbalinitiatief FC Waterstraat
• Aanpak op maat ‘project hangvolwassenen’: aankaarten van nood aan straathoekwerker om

echt mee op weg te gaan naar hulpverleningsaanbod
• Geef niet-georganiseerde jongeren de kans om laagdrempelige activiteiten op te zetten

Politieke resultaten
Met de erkenning van BEM als ‘andere vorm van jeugdwerk’ en de toetreding tot de jeugdraad is er
een nieuw soort vereniging toegetreden tot het circuit van regulier jeugdwerk. De problematiek van
de hangvolwassenen is in kaart gebracht. Dit heeft mede geresulteerd in de aanwerving van een
straathoekwerker (CAD) die zich op deze doelgroep gaat richten.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de stad Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. dienst samenleven, jeugdwelzijnswerk, jeugd en
sport, OCMW Beringen, FC Waterstraat, BEM Semersah, CAD, politie,…
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5.4.9. SOMA in Maasmechelen
Probleemstelling
Een onderzoek naar maatschappelijk kwetsbare groepen in Limburg toonde in 1996 aan dat er nood
was aan een ontmoetingscentrum en dienstenaanbod in Maasmechelen. RIMO Limburg startte
daarop met de uitbouw van een diensten- en ontmoetingsruimte voor kamerbewoners: Trefpunt
SOMA. Geleidelijk aan vonden ook anderen de weg naar SOMA. Zo evolueerde SOMA van een
servicepunt voor kamerbewoners naar een diensten- en ontmoetingscentrum voor mensen met een
laag inkomen, sociaal armen, allochtonen, mensen uit de psychiatrie, asielzoekers, jonge gezinnen…
Velen van hen kampen met psychische, emotionele en fysieke klachten, hebben beperkte sociale en
communicatieve vaardigheden en kunnen slechts steunen op een beperkt sociaal netwerk waardoor
hun toegang tot sociale rechten niet gegarandeerd is.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft naar de uitbouw van SOMA als stevige vereniging waar armen het woord
nemen, die werkt volgens de zes criteria.
Participatie
Mensen participeren zoveel mogelijk in onze werking via vrijwilligerswerk zoals koken, kassa,
2dehandswinkel, permanentie, … Het reilen en zeilen van de vereniging wordt besproken op de
vrijwilligersvergaderingen waarin iedereen zijn zeg kan doen en afspraken gemaakt worden.
Het dialoogmoment ‘Wegwijs in eigen doolhof’ met verschillende beleidspartners is vanuit een
traject met de doelgroep tot stand gekomen. De doelgroep formuleerde beleidsaanbevelingen om
hulpverlening voor kwetsbare mensen toegankelijker te maken. Bij overlegmomenten en vormingen
op scholen worden deelnemers betrokken vanuit hun ervaringen of om een getuigenis te doen.
Kern beleidsadviezen
• SOMA heeft tips geformuleerd om de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener te verbeteren.
Er moet extra aandacht gaan naar het onthaal, de eigen inbreng in het traject, de kleine stappen
vooruit en de nazorg.
• Uitrol van de Uitpas in Maasmechelen alsook opnemen van eigen activiteitenaanbod in aanbod

van de Uitpas.
Politieke resultaten
• SOMA heeft deelgenomen aan de opstart en het bepalen van de regelgeving voor de UiT-PAS.
Mensen kunnen hun kansenpas/UiT-PAS bij ons verkrijgen. Groepspas voor SOMA voor
bezoekers die geen inwoner zijn van Maasmechelen werd mogelijk gemaakt.
• Op basis van het traject met de doelgroep ‘Wegwijs in eigen doolhof’ hebben we een kaartje

gemaakt als krachtig beleidsdossier. De verdeling gebeurde via de deelnemers van het
dialoogmoment.
• CAW Limburg voorziet een permanentiemoment van een onthaalmedewerker binnen de

werking van SOMA.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in samenwerking met het OCMW Maasmechelen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diverse gemeentelijke diensten, OCMW
Maasmechelen, CGG, CAW Limburg, basiseducatie, LOP, Familiehulp, Vorming+, …
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5.4.10. Trefpunt Armoede
Probleemstelling
De Limburgse armoedeverenigingen ervaren de nood aan extra ondersteuning om samen te werken
op bovenlokaal niveau.
Algemene doelstelling
Het trefpunt Armoede versterkt de armoedeverenigingen, legt verbindingen tussen de verschillende
armoedeverenigingen en sluit partnerschappen af om op provinciaal niveau de dynamiek van
armoedebestrijding te versterken. Via samenwerking in het Trefpunt wensen de
armoedeverenigingen armoede bovenlokaal op de beleidsagenda te krijgen en te bestrijden.
Participatie
De werkgroep 17 oktober bereidt de manifestatie op de werelddag van verzet tegen armoede voor.
Tijdens praatsessies in de armoedeverenigingen werden drempels en knelpunten waar kwetsbare
mensen mee geconfronteerd worden inzake gezondheidszorg in kaart gebracht. Daarnaast werden
verbetervoorstellen geformuleerd. Op de dialoogwerkgroep OCMW-Trefpunt Armoede van het
Limburgs steunpunt OCMW’s gaan armoedeverenigingen in dialoog met Limburgse OCMW’s. Het
reilen en zeilen van het Trefpunt Armoede wordt besproken met afvaardigingen vanuit de
armoedeverenigingen.
Kern beleidsadviezen
Beleidsmakers en gezondheidverstrekkers aansporen om werk te maken van een toegankelijke
gezondheidszorg, met aandacht voor kwetsbare mensen.
Politieke resultaten
• Brochure ‘gezondheid onze zorg’ met verbetervoorstellen om gezondheidszorg toegankelijker
te maken voor mensen in armoede.
• Aandacht vragen voor armoedebestrijding tijdens de manifestatie op 17 oktober, werelddag

van verzet tegen armoede in Hasselt.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met de provincie Limburg
en de Limburgse armoedeverenigingen (De Brug Hasselt, De Sfeer, De Nieuwe volksbond, De
Draaischijf, SOMA, Onder Ons, Ons Centrum, Cultuurclub Hechtel-Eksel, Warm Hart, Anker).
Daarnaast zijn de Limburgse welzijnsschakels een bondgenoot.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. Limburgse OCMW’s in het LSO, diensten van stad
Hasselt, LOP Hasselt, Vormingplus Limburg, Universiteit voor maatschappelijk belang, In-zetje, PXL,
ATD, Sint-Vincentius, Opvoedingswinkel, gezinsbond, CAW Limburg, Internationaal Comité, …
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5.4.11. Uitmuntend Limburg
Status
Nieuw
Op basis van de eerder opgebouwde expertise in Beringen koos RIMO Limburg ervoor mee te
stappen in een vernieuwd partnerschap rond Uitmuntend Limburg. Hierdoor wordt het mogelijk om
de Limburgse complementaire munt ook voldoende toegankelijk te maken/houden voor kwetsbare
doelgroepen.
Probleemstelling
RIMO Limburg experimenteerde eerder op beperkte schaal of de complementaire munt van
Limburg.net (E-portemonnee) succesvol kon worden ingezet ten behoeve van de maatschappelijk
kwetsbare doelgroep en van kwetsbare buurten. Deze munten belonen mensen voor afval-arm en
duurzaam gedrag. Toch staat duurzaamheid vaak ver van de doelgroep. De betaalbaarheid vormt
daar een aspect van: duurzame producten hebben nu eenmaal een prijskaartje. Dit zet mensen met
een klein inkomen ertoe aan om producten van mindere kwaliteit te kopen en niet te diep in de
portemonnee te tasten. Het concept van de E-portemonnee bevatte een aantal interessante
insteken, maar een echte aansluiting op de doelgroep was niet eenvoudig.
Algemene doelstelling
Binnen het kader van de nieuwe vzw Uitmuntend Limburg, die de complementaire munt overnam
van Limburg.net, dicht RIMO Limburg de kloof met de kwetsbare burgers en buurten.
Participatie
Er zijn nog geen agogische processen opgezet.
Kern beleidsadviezen
Uitmuntend Limburg heeft een beleidsdossier gemaakt dat in februari 2017 gepresenteerd wordt
aan de Limburgse gemeentebesturen.
Politieke resultaten
Er zijn nog geen politieke resultaten.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door Uitmuntend Limburg in nauwe samenwerking met RIMO Limburg,
provincie Limburg, Limburg.net, fair-fin, Mediahuis.
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5.4.12. Verdoken armoede in Beringen
Probleemstelling
De stad Beringen wil een halt toe roepen aan verdoken armoede. Gezinnen in armoede, of gezinnen
die met armoede bedreigd worden, ervaren immers vaak veel drempels om de stap naar
hulpverlening te zetten. Vaak kennen zij de hulp- en dienstverlening onvoldoende en leven zij in
onderbescherming. Heel wat gezinnen zijn dan ook niet gekend bij de hulpverlening. Zij zoeken zelf
een weg en proberen te overleven op hun manier.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg doet in kader van het kinderarmoedeactieplan een praktijkonderzoek i.f.v. het
opsporen van gezinnen in verdoken armoede. Op basis van een beleidsdossier streven we naar
structurele veranderingen bij de stad en het OCMW van Beringen in de aanpak van
onderbescherming van kwetsbare groepen.
Participatie
Op basis van 57 huisbezoeken bij mogelijke kwetsbare gezinnen (uitgevoerd in 2015) zijn in het
voorjaar 2016 drempels in kaart gebracht waar deze gezinnen op botsen.
Kern beleidsadviezen
• Op basis van de gesprekken met partnerorganisaties, sleutelfiguren en kwetsbare gezinnen zijn
31 beleidsadviezen geformuleerd voor de stad, het OCMW en het lokale
hulpverleningsnetwerk.
Politieke resultaten
• Het rapport ‘Verdoken armoede in Beringen’ is voorgesteld op het College van Burgemeester en
Schepenen en op het Vast Bureau van het OCMW.
• In de loop van het jaar 2016 zijn al enkele beleidsaanbevelingen in praktijk omgezet met

ondersteuning van RIMO Limburg, zoals een netwerkmoment voor het hulpverleningsnetwerk
in Beringen, samenwerking rond de kleuteraanmeldingen, …
• De rechtenbrochure ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ is verspreid naar sociale en

welzijnsorganisaties in Beringen.

• Stad en OCMW hebben diverse aanbevelingen naar voren geschoven waar zij op korte termijn

op gaan inzetten.
• Het praktijkonderzoek en de aanbevelingen zijn op de studiedag ‘Op het spoor van verdoken

armoede’ voorgesteld aan het bredere publiek.

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg in nauwe samenwerking met stad en OCMW
Beringen.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Beringen, alsook
lokale organisaties die via hun werking in contact komen met kwetsbare gezinnen zoals In-Zetje, De
Draaischijf vzw, zorgleerkrachten, …
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5.4.13. Verdoken armoede in Hechtel-Eksel
Status
Nieuw
De gemeente Hechtel-Eksel benaderde RIMO Limburg in het kader van de strategische actie
‘buurtgerichte zorg’. Na overleg bleek de vraag niet volledig te passen binnen het uitgewerkte
concept. Wel sloot deze vraag omtrent de aanpak van onderbescherming bij kwetsbare gezinnen
aan bij eerdere ervaringen van RIMO Limburg in Beringen en Overpelt en paste ze binnen het kader
van het nieuwe meerjarenplan. Op basis hiervan koos RIMO Limburg ervoor om de gemeente
Hechtel-Eksel te ondersteunen bij het outreachend handelen ten aanzien van deze doelgroep.
Probleemstelling
De gemeente Hechtel-Eksel wil een halt toe roepen aan verdoken armoede. Gezinnen in armoede,
of gezinnen die met armoede bedreigd worden, ervaren immers vaak veel drempels om de stap
naar hulpverlening te zetten. Vaak kennen zij de hulp- en dienstverlening onvoldoende en leven zij
in onderbescherming. Heel wat gezinnen zijn dan ook niet gekend bij de hulpverlening. Zij zoeken
zelf een weg en proberen te overleven op hun manier.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg streeft ernaar kwetsbare gezinnen te informeren over hun rechten zodat ze gebruik
maken van de dienstverlening van het Sociaal Huis, indien nodig. Daarnaast pakt het Sociaal Huis
onderbescherming bij kwetsbare gezinnen aan en realiseert maatschappelijke dienstverlening op
maat.
Participatie
Hechtel-Eksel heeft in aanloop van de opmaak van het kinderarmoedeplan een breed participatief
proces doorlopen met zijn bewoners. Een focusgroep van een 6-tal mensen in armoede vormen de
reflectiegroep voor het project dat opgezet wordt. In 3 samenkomsten werd het project tegen het
licht gehouden: de wenselijkheid van de methodische aanpak, de voorafgaande communicatie met
de beoogde gezinnen en de inhoud van het informatieboekje. De eerste resultaten worden
eveneens getoetst met deze focusgroep.
Een groep van geselecteerde vrijwilligers leggen huisbezoeken af bij een eerste groep van 150
éénoudergezinnen in Hechtel-Eksel. Deze vrijwilligers zijn inwoners van Hechtel-Eksel die
voorafgaand 3 vormingssessies volgden om de kwaliteit van de huisbezoeken te optimaliseren.
Kern beleidsadviezen
• Het opzetten van een proactieve werking vanuit het OCMW om gezinnen in onderbescherming
op te sporen, te benaderen en toe te leiden.
• Maatwerk voor kwetsbare gezinnen om de toegang tot het publiek aanbod van rechten en

diensten te verbeteren.
Politieke resultaten
• Informatie brochure over rechten voor kwetsbare gezinnen.
• Twee maatschappelijk werkers zijn deels vrijgesteld om het project uit te voeren.
• Een vrijwilligersteam van 22 mensen die huisbezoeken afleggen in de periode december 2016-

februari 2017 bij 150 éénoudergezinnen.
• Uitvoering van doelstelling 1 (informeren) uit het actieplan ‘kinderarmoede.
• Rechten van kwetsbare gezinnen worden uitgeput.
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Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door het OCMW Hechtel-Eksel met ondersteuning door en begeleiding
van RIMO Limburg.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de gemeente en OCMW HechtelEksel.
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5.4.14. Wijkgezondheidscentrum in Hasselt
Status
Bijgestuurd
Naar aanleiding van het moratorium op erkenning van wijkgezondheidscentra van minister Maggie
De Block en het beperkte draagvlak in Hasselt voor de opstart van een wijkgezondheidscentrum,
werd de projectfocus meer verlegd naar de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Probleemstelling
In Hasselt zijn er ongeveer 100 huisartsen. Een belangrijke taak is te werken aan preventie in de
gezondheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Toch is dit niet evident voor een
huisarts om dit op zich te nemen, wegens de hoge werkdruk. We stellen ook vast dat de vergrijzing
in Hasselt alleen maar zal toenemen en dat ook het aantal inwoners zal blijven stijgen tijdens de
komende jaren. Tot slot kampen maatschappelijk kwetsbare doelgroepen met drempels ten aanzien
van de gezondheidszorg.
Algemene doelstelling
RIMO Limburg brengt de knelpunten omtrent de toegankelijkheid van de
eerstelijnsgezondheidszorg en de gezondheidsnoden in Hasselt in kaart. We bouwen aan een lokaal
draagvlak voor de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum en stimuleren de stad Hasselt tot
verbeteringen omtrent de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Participatie
De knelpunten en gezondheidsnoden werden in kaart gebracht met betrokkenheid van De Brug
Hasselt (vereniging waar armen het woord nemen), Café Anoniem (huiskamerproject voor dak- en
thuislozen) en intermediairen (CAW, OCMW, …).
Een persoon met armoede-ervaring getuigde daarnaast bij de vorming voor huisartsen over het
thema ‘armoede’.
Kern beleidsadviezen
• Omgevingsanalyse met een weergave van de knelpunten omtrent de toegankelijkheid van de
eerstelijnsgezondheidszorg en de gezondheidsnoden
Politieke resultaten
Aandacht voor de armoedeproblematiek en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg is op de
agenda geplaatst van de huisartsenkring via een door ons georganiseerde, geaccrediteerde vorming
voor huisartsen in Hasselt. We bespraken daarnaast de omgevingsanalyse met het OCMW: op basis
hiervan worden opnieuw banden gelegd tussen welzijnsoverleg en de huisartsenkring, vb. bij het
zorgcircuit middelen. Ook aan de zijde van de OCMW-medewerkers wordt gewerkt richting
gezondheid via een themamaand in 2017.
Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. diensten van de stad en OCMW Hasselt, CAD,
CAW Limburg, De Brug Hasselt, wit-gele kruis, …
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5.5. TRANSVERSALE STRATEGISCHE ACTIES
Strategische doelstelling
Deze strategische acties dragen bij aan de 4 voorgaande strategische doelstellingen.

Strategische acties
1.

Week van verbondenheid

Op schema

2.

Ieders stem telt

Op schema

3.

Inbrengen van expertise

Op schema
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5.5.1. Week van verbondenheid
Probleemstelling
De vele verhalen over eenzaamheid in de Limburgse dorpsrestaurants vormden in 2012 de
aanleiding voor de organisatie van de Week van Verbondenheid tegen Eenzaamheid. Het initiatief
tot deze campagne lag oorspronkelijk bij RIMO Limburg en de Limburgse dorpsrestaurants.
Algemene doelstelling
De week van verbondenheid plaatst de strijd tegen eenzaamheid in de kijker en roept op tot meer
samenhorigheid, solidariteit en écht menselijk contact.
Participatie
De langste eettafel staat centraal in de campagne en is hét middel bij uitstek om veel mensen te
laten stilstaan bij eenzaamheid. In de week nodigen we organisaties, bedrijven, verenigingen, … uit
om een passende activiteit te organiseren en te registreren via de website. Bij elke editie groeide
het aantal geregistreerde activiteiten en deelnemers. In 2016 telden we in totaal 238 eettafels en
24.793 deelnemers. Een evaluatieformulier werd bezorgd aan elke deelnemende partner met het
oog op verbeteringen voor de volgende editie. Mensen met een migratieachtergrond getuigden
daarnaast over hun eenzaamheidsgevoelens in het Vlaams parlement.
RIMO Limburg organiseerde in 2016 in nauwe samenwerking met de koepel Limburgse
dorpsrestaurants en het asielcentrum van Houthalen-Helchteren een ontmoetingsactiviteit voor
vrijwilligers van dorpsrestaurants en asielzoekers. In de voorbereiding, zowel inhoudelijk als
praktisch, waren de beide doelgroepen nauw betrokken.
Kern beleidsadviezen
• De week van verbondenheid plaatst de strijd tegen eenzaamheid in de kijker en roept op tot
meer samenhorigheid, solidariteit en écht menselijk contact. In 2016 stond ‘eenzaamheid en
migratie’ centraal als jaarthema in de campagne.
Politieke resultaten
• De week van verbondenheid eindigde op 10 oktober 2016 met een slotmoment in het Vlaams
parlement: mensen met een migratieachtergrond getuigden er over hun ervaringen met
eenzaamheid en reikten oplossingssporen aan bij de deelnemende Vlaamse parlementairen (7).
• Via affiches, placemats, activiteiten, een brede mediacampagne met filmpjes op de lokale TV-

zender, artikels en een reportage in het VRT-journaal beïnvloedden we de publieke opinie
omtrent deze problematiek.
Netwerk en samenwerking
De week van verbondenheid wordt op Vlaams niveau gedragen door de sector
Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam. Op Limburgs niveau zijn RIMO Limburg en de koepel
van Limburgse dorpsrestaurants trekkers.
Via de campagne worden heel wat verschillende partners bereikt van verschillende sectoren. Niet
minder dan 133 verschillende partners organiseerden een langste eettafel. Voorbeelden zijn:
verenigingen waar armen het woord nemen, de bedrijfswereld (o.a. Torfs, Boss Paints), scholen,
lokale dienstencentra, dorpsrestaurants, woonzorgcentra, Okra, Open School,
wijkgezondheidscentra, beweging.net, …
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5.5.2. Ieders stem telt
Deze strategische actie draagt bij aan de sectorale strategische actie ‘Ieders stem telt’.
Probleemstelling
Verkiezingszondagen zijn hoogdagen voor onze democratie.
Ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen staat er op die verkiezingszondagen heel wat op het
spel. De verschillende overheden hebben immers tal van hefbomen ter beschikking die een
ingrijpende verbetering kunnen teweegbrengen in het leven van mensen en gezinnen die kampen
met één of meerdere vormen van maatschappelijke achterstelling.
Algemene doelstelling
Met de campagne Ieders stem telt grijpt de sector Samenlevingsopbouw, samen met een heel
aantal partners (armenverenigingen, Welzijnschakels, zelforganisaties, CAW, sociaal-culturele
verenigingen, …) de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 en de regionale, federale en Europese
verkiezingen van mei 2019 aan om de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen en sociale
thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen, het beleid aan te zetten tot het
voeren van een sociaal beleid en de publieke opinie te overtuigen van het belang van een sociaal
beleid. Dit doen we door in te zetten op beleidssignalering, beleidsbeïnvloeding, beleidsopvolging,
sociale actie en tegenspraak, gerichte communicatie, campagne, …
Participatie
De participatie van de doelgroep aan het tot stand komen van de lokale prioriteitennota’s is in
voorbereiding en wordt uitgevoerd in 2017.
Kern beleidsadviezen
• Lokale prioriteitennota’s: te verwachten in 2017
Politieke resultaten
Er zijn nog geen politieke resultaten. Pas in 2018 start het lobbywerk bij de lokale besturen.
Netwerk en samenwerking
Ieders Stem Telt wordt op Vlaams niveau gedragen door de sector Samenlevingsopbouw. Op
Limburgs niveau is RIMO Limburg trekker en worden in 2017 partners betrokken bij het project.
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5.5.3. Inbrengen van expertise
Probleemstelling
RIMO Limburg heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd op verschillende domeinen,
zowel inhoudelijk als methodologisch.
Algemene doelstelling
We wensen deze expertise graag te delen met partners. We doen dit zowel op basis van ad hoc
vragen als proactief. De ondersteuning neemt verschillende vormen aan: een lezing, advisering,
coaching, studiemoment, …
Participatie
de
Aangezien deze transversale strategische actie zich voornamelijk op de 2 lijn bevindt, is de
participatie van de doelgroep beperkt. Vanzelfsprekend is onze expertise en ervaring steeds
gebouwd op onze ervaringen met en signalen van de doelgroep.
Kern beleidsadviezen
We formuleerden aanbevelingen bij verschillende oplossingsactoren o.a. over volgende thema’s:
• Departementen wonen en welzijn Vlaanderen: dak- en thuisloosheid
• Plaatselijke Groep Leader Kempen-Maasland: omgevingskwaliteit, sociale inclusie,

voorzieningen in kleine dorpskernen, …

• Limburgs Steunpunt OCMW’s: alternatieve kleinschalige woonvormen (gereguleerd kamer-

wonen, kwaliteitsvolle woningopsplitsing, zorg-wonen, …), regelgeving, activerend
leegstandsbeleid, …
• Welzijnsregio NL & Welzijnsschakels: doelgroep-werkingen wisselen uit, geven signalen,

versterken elkaar
• Buurtbemiddeling: hoe omgaan met signalen van burenconflicten in aandachtbuurten in

Beringen

Politieke resultaten
• Verder zetten of initiëren van nieuwe projecten in steden & gemeenten voor maatschappelijk
kwetsbaren
• Draagvlak en gezamenlijke acties bij OCMW, LOP, scholen, Vlaamse overheid, regionale en

provinciale samenwerkingsverbanden over de sociale grondrechten wonen en MDV, …
• Betere afstemming, samenwerking en doorverwijzing lokale diensten en organisaties in

hulpverlening

Netwerk en samenwerking
Het project wordt gedragen door RIMO Limburg.
Samenwerkingspartners voor het project zijn o.a. verschillende organisaties en lokale overheden,
zoals OCMW’s, gemeentebesturen, het onderwijs, de mutualiteiten, sociaal-culturele verenigingen
van etnisch-culturele minderheden, Welzijnszorg, onderwijsinstanties, straathoekwerk, CAD,
Huurderssyndicaat, Uit de Marge, Formaat, Welzijnsschakels, Vorming+ Limburg, basiseducatie,
sociale huisvestingmaatschappijen, Welzijnsregio Noord-Limburg, PXL, UCLL, Beweging.net,
Limburgs Platform Vluchtelingen, …

Voortgangsrapport | 2016

65|66

