Hoe zorg je
ervoor dat

KWETSBARE MENSEN
HUN RECHTEN KENNEN
EN REALISEREN?
RIMO LIMBURG REIKT LOKALE BESTUREN
25 JAAR ERVARING EN EXPERTISE
AAN OM SOCIALE UITSLUITING EN
ONDERBESCHERMING AAN TE PAKKEN.

Betere
dienstverlening

betrokken

preventie

i

proactief

PROACTIEVE DIENSTVERLENING
RIMO Limburg analyseert de kwaliteit en toegankelijkheid van
maatschappelijke dienstverlening. Samen met maatschappelijk werkers
en kwetsbare inwoners geven we vorm aan een realistisch actieplan
met concrete verbeterpunten.

BREED ONTHAAL & BASISVOORZIENINGEN
We richten laagdrempelige ontmoetingshuizen in en koppelen ze aan
toegankelijke hulp- en dienstverlening. We sporen kwetsbare mensen
op en wijzen hen de weg naar deze onthaalpunten voor vorming en
belangenbehartiging.

ACTIEF ZORGZAME BUURT
We bouwen buurtgerichte zorg uit als antwoord op de toenemende
vergrijzing en vermaatschappelijking van zorg. Bezoekersteams
detecteren (zorg)noden en informeren kwetsbare bewoners over hun
rechten. Professionele zorgverleners volgen de (zorg)vragen uit de
huisbezoeken op.

VERDOKEN (KINDER)ARMOEDE
Wij brengen niet gekende gezinnen in armoede in kaart, informeren
hen en verlagen hun drempels naar hulp- en dienstverlening.

GEZONDE VOEDING EN HYGIËNE
VOOR MENSEN IN ARMOEDE
Via sociaal distributieplatform Depot Margo leveren we verse groenten,
fruit, verzorgings- en onderhoudsproducten met hulp van lokale
verdelers. Ook begeleiden we lokale besturen bij het oprichten van sociale
kruideniers en dorpsrestaurants.

ARMOEDEVERENIGINGEN
We ondersteunen verenigingen waar armen het woord
nemen. Via onze Limburgse koepelvereniging Trefpunt
Armoede versterken we armoedeverenigingen met
samenwerking, ervaringsuitwisseling en beleidswerk.
De Nieuwe Volksbond (Tongeren), Het Open Poortje
(Lummen), OnderOns (Sint-Truiden), Ons Centrum
(Leopoldsburg), SOMA (Maasmechelen)

WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
We coördineren de oprichting van toegankelijke medische
centra waar huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen … onder 1 dak
samenwerken. Ze hanteren een forfaitair betalingssysteem en schenken
bijzondere aandacht aan gezondheidspromotie en -preventie.
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betaalbaar

Beter
wonen
INNOVATIEF WONEN OP MAAT
RIMO Limburg biedt inspiratie om meer betaalbare,
kwalitatieve, kleinschalige en collectieve woningen voor
kwetsbare huurders of kopers te creëren. We zetten
participatieve woontrajecten op met kwetsbare huurders
die duurzaam wonen en welzijn beogen.
E-book ‘Betaalbaar wonen anders bekeken’

welzijn

BEWONERSPARTICIPATIE BIJ SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Met huurdersbevragingen en een bewonersgroep nemen
we de werking van een huisvestingsmaatschappij
onder de loep. We verbeteren de communicatie
tussen huurders en hun huisvestingsmaatschappij, de
dienstverlening en de woonkwaliteit in ruime zin.
Cordium, Hacosi, Kempisch Tehuis, Maaslands Huis

DAK- EN THUISLOZEN
Samen met lokale besturen leveren we inspanningen
om met structurele oplossingen dak- en thuisloosheid
aan te pakken en mensen die op straat leven te
versterken.
Café Anoniem in Hasselt, OnderDak van
armoedevereniging OnderOns in Sint-Truiden

WOONWAGENTERREINEN
Samen met voyageursvereniging Ons Leven werken
we aan een positieve beeldvorming en adviseren we
lokale besturen bij het maken en uitvoeren van lokale
regelgeving voor woonwagenterreinen.
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samenhang

WIJKANALYSE

GRONDRECHTEN

Via methodieken met bewoners en sleutelfiguren
verzamelen we informatie over wat er speelt in
een wijk. We koppelen dit aan een objectieve
buurtanalyse en stellen prioriteiten en speerpunten
op. We realiseren dit in dialoog met bewoners en het
lokaal bestuur.

Onze opbouwwerkers zijn vooral actief in kwetsbare
buurten. Ze pikken er signalen op, werken drempels
weg en verwijzen gericht door zodat bewoners hun
grondrechten kunnen realiseren.

SAMENHANG IN BUURTEN
VERSTERKEN
We stimuleren (interculturele) ontmoetingen. Door
alle krachten in een wijk te verbinden, bouwen we
aan duurzame oplossingen voor gemeenschappelijke
problemen.

INRICHTING WOONOMGEVING
Samen met de bewoners richten we openbare
ruimte zoals (speel)pleinen in.

Beringen: Beringen-Mijn, Posthoorn, Steenveld,
Wijerdijk
Genk: d’Ierd, Kolderbos, Termien, Vlakveld,
Waterschei, Winterslag
Houthalen-Helchteren: Meulenberg
Tongeren: Paspoel 2
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ONDERWIJSOPBOUWWERK
Wij bouwen bruggen tussen kwetsbare ouders,
scholen en lokale besturen met bijzondere aandacht
voor gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid,
lokale overlegplatforms en voorschoolse activiteiten.
We ondersteunen scholen en leerkrachten om
oog te hebben voor alle kinderen, ook de meest
kwetsbaren.
Onderwijsopbouwwerk in Runkst en Leopoldsburg

BREDE SCHOOL
Samen met scholen, (welzijns)organisaties,
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen ontwikkelt
RIMO Limburg een laagdrempelig naschools

vrijetijdsaanbod zodat alle kinderen zich maximaal
kunnen ontplooien.
Brede School De Terrilling in Beringen-Mijn

SOCIALE INCLUSIE DOOR MUZIEK
Samen musiceren is een krachtig middel tegen sociale
uitsluiting. In groep muziek leren maken geeft een
boost aan de sociale, emotionele en intellectuele
ontwikkeling van kinderen. Met het muziekeducatief
programma Ukelila van Muziek voor Ieder Kind vzw
leren kinderen een muziekinstrument bespelen in de
basisschool.
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faciliteren

bijsturen

Lokaal sociaal beleid
via participatie
GEÏNTEGREERD LOK AAL SOCIAAL
BELEID
RIMO Limburg helpt lokale besturen om de regierol
op te nemen en de samenwerking tussen diensten
en actoren te faciliteren. Samen bekijken we hoe we
de armoedetoets kunnen uitrollen.

samenwerken

OMGEVINGS- EN BUURTANALYSE
We ondersteunen bij het analyseren van
cijfermateriaal en het inhoudelijk stofferen van het
lokaal sociaal beleid. Samen met kwetsbare mensen

maken we er een inclusief verhaal van waar alle inwoners
beter van worden.

BURGERPARTICIPATIE
We adviseren en reiken methodieken aan voor dorpsraden,
armoedeplatforms, lokale welzijnsraden, ad hoc trajecten
… die input leveren bij het opmaken, tussentijds evalueren
of bijsturen van (meerjaren)plannen.
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RIMO LIMBURG
Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder
011 22 21 96
info@rimo.be
www.rimo.be
Volg ons
/rimolimburg

/rimo_limburg

/rimo-limburg

/rimolimburgvzw

v.u. Liesbeth Geybels, RIMO Limburg vzw, Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder

krachten bundelen
mensen verbinden

