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“Krachten bundelen, mensen verbinden ”



”Als ik terugkijk naar 2019, lagen de 
uitdagingen voor RIMO Limburg in 
de uitbreiding van zowel het aantal 
projecten als het aantal medewerkers. 
Daarnaast waren we druk bezig 
met de opmaak van het nieuwe 
meerjarenplan. We staken ook veel 
energie in gesprekken met lokale 
besturen. Het mooie resultaat is dat al 
de bestaande overeenkomsten worden 
verdergezet en we 2020 starten met 
9 nieuwe overeenkomsten. Ten slotte 
heeft de Vlaamse overheid naast 
de reguliere middelen ook budget 
vrijgemaakt om het model van de STEK 
in 2 projecten verder te ontwikkelen.

Opbouwwerk kan niet functioneren 
op een eiland. Een krachtig (lokaal) 
sociaal beleid is een verhaal dat 
we samen schrijven. Daarom wil ik 
graag de lokale besturen, de Vlaamse 
overheid en onze partners bedanken 
voor het vertrouwen in RIMO Limburg 
en de constructieve samenwerking. 
Onze bestuurders, medewerkers en 
vrijwilligers dank ik graag voor hun 
gedrevenheid en engagement. Want 
samen kunnen we écht het dagelijkse 
leven van mensen en gezinnen in 
kwetsbare posities verbeteren.”

Liesbeth Geybels
Algemeen Directeur van RIMO Limburg

KRACHTEN 
BUNDELEN,
MENSEN 
VERBINDEN

EEN JAAR
SAMENGEVAT 
IN CIJFERS

37 PROJECTEN

STRATEGIE 

RIMO LIMBURG  

OVEREENKOMSTEN
MET LOKALE BESTUREN

1000-tal partners
70.737 deelnames groepsactiviteiten
22 beleidsdossiers
438 beleidscontacten

42 overeenkomsten
+ 1 miljoen euro investering
2 inspiratiedagen

➧

➧

➧

14 buurtopbouwwerk-projecten
+ 28.000 activiteitdeelnames
5 beleidsdossiers
Samenwerking + 220 partners

13 dienstverleningsprojecten  
41.330 activiteitdeelnames
11 beleidsdossiers dienstverlening 
1 beleidsdossiers vrijetijdsparticipatie
Samenwerking 444 partners 

4 onderwijsprojecten
9600 activiteitdeelnames
2 beleidsdossiers 
Samenwerking 100-tal 
partners 

BETERE BUURTEN

BETERE 
DIENSTVERLENING

BETERE 
ONDERWIJSKANSEN

BETER WONEN

4 wonen-projecten
1415 activiteitdeelnames
3 beleidsdossiers wonen
Samenwerking 111 partners  

59 medewerkers
76% meer dan 10 jaar ervaring
1 op 3 25 jaar ervaring of meer
+ 550 vrijwilligers



4 REALISATIES 
VOOR U 
OPGESOMD

37 42PROJECTEN

OVEREENKOMSTEN 
MET LOKALE 
BESTUREN 

In 2019 had RIMO Limburg 37 projecten. 
Als organisatie werken we nauw samen 
met een 1000-tal partners: lokale besturen, 
huisvestingsmaatschappijen, scholen, 
verenigingen, welzijnsorganisaties …

We telden 70.737 deelnames aan onze 
groepsactiviteiten: werkgroepbijeenkomsten, 
groepssamenkomsten, vormings- en 
infomomenten.

Onze opbouwwerkers werkten 22 beleidsdossiers 
uit samen met mensen in een kwetsbare positie 
en we realiseerden 438 beleidscontacten.

In 2019 had RIMO Limburg met 27 Limburgse 
lokale besturen 1 of meerdere overeenkomsten. 

In totaal telden we 42 overeenkomsten. 

Op die manier investeerden lokale besturen meer 
dan 1 miljoen euro in lokaal sociaal beleid in 
samenwerking met RIMO Limburg.

We laten anderen ook leren vanuit onze 
goede praktijken. Deze stelden we voor op 
2 inspiratiedagen: een inspiratiedag lokaal 
sociaal beleid en een inspiratiedag lokale 
armoedebestrijding.

RIMO Limburg kan haar missie slechts realiseren 
dankzij de financiële ondersteuning van de 
Vlaamse Overheid, Provincie Limburg, Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, 
lokale besturen, Koning Boudewijnstichting, 
Cera …

BETERE
ONDERWIJSKANSEN

59 medewerkers
76% meer dan 10 jaar ervaring
1 op 3 25 jaar ervaring of meer
+ 550 vrijwilligers



■ 14 buurtopbouwwerk-projecten:
We zetten in Beringen, Genk, Houthalen-
Helchteren, Pelt en Tongeren in op (veer)krachtige
buurten waar bewoners zich thuis en betrokken
voelen.

■ Meer dan 28.000 deelnames aan de
activiteiten

■ 5 beleidsdossiers over betere buurten

■ Samenwerking met meer dan 220 partners in
de buurten

“ In het buurthuis vangen we signalen op over
wat moeilijker loopt. Ik organiseer er allerlei 

activiteiten die mensen met elkaar verbinden. 
Zo zorgen onze vrijwilligers elke dinsdag voor 
een lekkere warme maaltijd. Bovendien zijn 

er tal van vormingen, de doorgeefwinkel, 
gezondheidswandelingen en culturele 

uitstappen.  ”

Emine Sahin, opbouwwerker bij 
Buurtwerking Waterschei in Genk

“ RIMO Limburg brengt mensen samen: via een ontbijt,
een spaghettidag, spelletjesavonden, door samen 

kunstwerken te maken of een wiglo te bouwen … Het is 
hartverwarmend om te zien hoe mensen uit de buurten 

actief betrokken worden en hun ideeën kunnen realiseren. 
Als ik een bezoekje breng aan de werking, kom ik altijd 

thuis met een grote glimlach en een nieuwe dosis positieve 
energie om zelf aan de slag te gaan.  ”

Jessie De Weyer, schepen van 
Wijkontwikkeling in Beringen

STRATEGISCHE 
THEMA’S

1. BETERE BUURTEN

4



2. BETERE ONDERWIJSKANSEN
■ 4 onderwijsprojecten:

Onze onderwijsopbouwwerkers zetten zich in Hasselt, Leopoldsburg, Beringen en Tongeren in
om gelijke onderwijskansen te bevorderen en de leerkansen van kinderen in een kwetsbare
thuis- of armoedesituatie te vergroten.

■ Ongeveer 9600 deelnames aan de activiteiten

■ 2 beleidsdossiers over beter onderwijs

■ Een 100-tal partners waarmee we samenwerken

“ Het is voor ons als lokale
overheidsdienst belangrijk dat 
wij voeling blijven houden met 

het werkveld. Dit is voor ons niet 
altijd mogelijk en daarom is het 

onderwijsopbouwwerk als neutrale 
partner een enorme meerwaarde. Wij 

kunnen ons beleid en aanbod beter 
afstemmen op de noden en behoeften 
die er leven. Een goede samenwerking 

is hiervoor noodzakelijk. ”

Mireille Theelen, coördinator Flankerend 
Onderwijsbeleid Hasselt

“ De opbouwwerker bouwt een
brug tussen school en ouders en vice 

versa. Zij legt processen af met ouders 
op maat van de ouders, met respect 
voor het kader van de ouders en in 

gelijkwaardigheid. Zij kan een neutrale 
rol en positie innemen, tussen ouders 
en diensten, tussen ouders en school 

en tussen school en diensten.  ”

Inge Vandebeek, projectmedewerker 
dienst Onderwijs/cel FOB



■ 13 dienstverleningsprojecten: We werken aan
een betere dienstverlening voor mensen in een
kwetsbare positie o.a. via

• Buurtgerichte Zorg: i.s.m. 9 lokale besturen
werken we aan meer zorgzame buurten.

• In Café Anoniem bieden we dak- en
thuislozen een veilige plek waar ze zich thuis
voelen.

• Depot Margo

- Overeenkomsten met 19 lokale besturen

- Er werd 99 ton groenten- en
fruitoverschotten opgehaald, en bijna
20 ton overige voedingsproducten.
Deze werden verdeeld aan mensen in
armoede.

- Er werden 125 palletten hygiëne- en
onderhoudsproducten verdeeld.

• Het Lerend netwerk sociale kruideniers
werd opgestart.

• We ondersteunen 5 armoedeverenigingen
en het Trefpunt armoede.

• Jeugdopbouwwerk Beringen: we adviseerden
het lokaal bestuur over de aanpak van
niet-georganiseerde jongeren.

■ 41.330 deelnames aan diverse activiteiten

■ 11 beleidsdossiers over betere dienstverlening
en 1 over vrijetijdsparticipatie

■ 444 partners waarmee we samenwerken

3. BETERE DIENSTVERLENING

“ We merkten als lokaal bestuur dat er een
achtergrond en basis achter de aanpak van 

buurtgerichte zorg zit. Het is een gefundeerd 
concept. We konden het ons niet makkelijker 

wensen: RIMO Limburg bracht een kant-
en-klare werkwijze, nauwgezet, tot in het 

detail uitgewerkt. Als laatste pilootgemeente 
voelden we dat er al lessen getrokken waren 
uit eerdere projecten. We hebben door het 

project buurtgerichte zorg onze ouderen beter 
leren kennen en het outreachend en proactief 
werken als heel belangrijk kunnen ervaren.”  ”

Sandra Vancleef, deskundige Dienst Welzijn in 
Maaseik



“ Café Anoniem is voor velen de
eerste kade, voor anderen het 

laatste dok.”  ”

Jurgen Vanhees, opbouwwerker bij 
Café Anoniem in Hasselt

“ Onze conferentie deelt elke week voedselpakketten uit aan 80 à 90 gezinnen met
o.m. verse groenten, fruit en onderhoudsproducten van Depot Margo. Depot Margo 

is goed georganiseerd. Als we ’s maandags bestellen, kunnen we de bestellingen 
dinsdagmorgen snel en mooi gesorteerd komen ophalen.  ”

Lambert Janssen, duo-voorzitter van Vincentius Maaseik-Kinrooi



Bezoekers van armoedevereniging SOMA in Maasmechelen

“ De vereniging betekende
voor mij terug de eerste 

stappen in de maatschappij 
zetten. ”

“ Ik kwam er binnen als
een vreemde, maar ik werd 

behandeld als een oude 
bekende. ”

“ Als je geen complimenten
krijgt, voel je je slecht. Hier 

complimenteert iedereen elkaar 
met zijn werk. ”



■ 4 wonen-projecten:

• We informeren gemeenten over alternatieve
en kleinschalige woonvormen om een
sterk woonbeleid te realiseren.

• We maken de noden van
woonwagenbewoners en daklozen zichtbaar.

• We stimuleren bewonersparticipatie in 
Paspoel 2 in Tongeren.

■ 1415 deelnames aan activiteiten

■ 3 beleidsdossiers over beter wonen

■ 111 partners waarmee we samenwerken

4. BETER WONEN

“ We luisteren naar de verhalen van bezoekers
van het Wooninfopunt en de vrijwilligers van 
woonwerkgroep OnderDak. Met hun signalen 

stappen we naar het beleid.  ”

Nathalie Pirenne, opbouwwerker 
bij armoedevereniging OnderOns in Sint-Truiden

SAMENLEVINGSOPBOUW 
RIMO LIMBURG
In 2019 telde RIMO Limburg 59 medewerkers. 
76% van onze medewerkers hebben meer dan 
10 jaar ervaring. 1 op 3 medewerkers hebben 
25 jaar ervaring of meer. Daarnaast konden 
we rekenen op de hulp van meer dan 550 
vrijwilligers.

“ In Café Anoniem kun je je zorgen
met anderen bespreken en voorgoed 

komaf maken met je verleden.  ”

Vrijwilliger-bezoeker van Café Anoniem 
in Hasselt

59



“RIMO Limburg heeft in 2019 op vele vlakken zijn 
schakelfunctie kunnen waarmaken. Tussen mensen 
in kwetsbare posities en vrijwilligers. Tussen lokale 
besturen en buurten. Tussen grote noden en 
innoverende projecten. Tussen medewerkers en 
medestanders. Het blijft onze ambitie om samen 
met velen te werken aan grondrechten voor 
iedereen in onze samenleving.” 

Ivo Clerix
voorzitter van RIMO Limburg

RIMO Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21 , 3550 Heusden-Zolder, T  011 22 21 96  

www.rimo.be 

Volg ons op 

https://www.facebook.com/rimolimburg
https://twitter.com/RIMO_Limburg
https://www.linkedin.com/company/rimo-limburg/
https://www.instagram.com/rimo_limburg/
https://www.youtube.com/user/RIMOLimburgvzw

