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VOORWOORD
“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk 1”
Deze uitspraak vat voor ons samen in wat voor ontwrichtende tijden we leven. Een tijd waarin zowel
de organisatie van de economie als samenleving in vraag gesteld wordt en andersdenkenden hierover
in discussie met elkaar gaan. We grijpen dit kanteloment aan om de huidige sociale welvaartsstaat te
herdenken naar een ecologische welzijnsstaat. Een toekomst waarin onze rol blijft te zorgen dat
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities voldoende gehoord worden, sociale grondrechten
opgenomen kunnen worden en we dit in partnerschap maar autonoom kunnen doen.
De stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities constructief laten klinken, staat hierbij
voor ons voorop. Luisteren naar wie zich niet gehoord voelt, wordt alleen maar belangrijker als we de
ongelijkheidskloof in onze samenleving niet willen vergroten. Het bestrijden van ongelijkheid is een
voorwaarde om armoede te bestrijden. Hiervoor stellen we ons als constructieve partner op, om
samen met lokale besturen in Limburg aan de slag te gaan om een structureel en sterk lokaal sociaal
beleid mee vorm te geven en uit te voeren.
Voor u ligt het strategisch meerjarenplan van RIMO Limburg. Dit is het eindresultaat van een
participatief traject binnen RIMO Limburg van meer dan anderhalf jaar. We vinden het een belangrijk
principe om ons meerjarenplan vorm te geven vanuit de krachten en de ervaringen van onze
doelgroepen, ons bestuur en ons personeel. Op die manier staan we sterk om hier de volgende jaren
gezamenlijk onze schouders onder te zetten. Omdat we met RIMO Limburg zo krachten bundelen en
mensen verbinden.

Heusden-Zolder, 23 april 2020

1

Citaat van Jan Rotmans (https://www.janrotmans.nl/)
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INLEIDING
Dit meerjarenplan van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg zet de strategische lijnen uit voor de
periode 2021-2025.
In het Vlaamse welzijnslandschap neemt Samenlevingsopbouw een unieke plaats in. Nu het inzicht
groeit dat maatschappelijke kwetsbaarheid meer dan een loutere zorgkwestie is, groeit ook het besef
dat de problemen die daaraan zijn gelinkt een integrale aanpak nodig hebben. We vormen hierbij een
krachtige partner voor beleidsmakers.
Dit meerjarenplan is opgebouwd tijdens een intensieve planningsprocedure met de acht regionale
instituten voor Samenlevingsopbouw en met ondersteuning van SAM, steunpunt Mens en
Samenleving. We baseren ons op een gezamenlijk opgemaakte omgevingsanalyse, de nota
‘krachtlijnen van Samenlevingsopbouw’ en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
Armoedebestrijding.
De maatschappelijke context dwingt ons tot scherpe keuzes. Door maximaal in te zetten op
gemeenschappelijke doelen blijven we een makelaar in sociale oplossingen en een motor voor
structurele verandering.
EEN FORMELE VRAAG VOOR SUBSIDIES
Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vraagt hierbij de goedkeuring voor het meerjarenplan 20212025. Wij verklaren controle van de administratie te aanvaarden en verbinden ons ertoe de
bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991
houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk na te leven. We
verwerken het ministerieel besluit van 17 juli 2017 houdende de bepaling van de resultaatsgerichte
indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de regionale instituten voor
maatschappelijk
opbouwwerk.
De verdeling van de Vlaamse middelen voor de sector Samenlevingsopbouw is historisch gegroeid en
heeft geleid tot een ongelijkheid in de sector. Dit heeft als gevolg dat het uitvoeren van de essentiële
functies in de verschillende werkgebieden niet kunnen gerealiseerd worden. De sector wil op korte
termijn met de Vlaamse Gemeenschap in overleg treden om te bekijken hoe de historische
ongelijkheid weggewerkt kan worden. De concrete vragen werden geformuleerd in het
toekomsttraject dat vorm kreeg in overleg met de andere instituten, de administratie en het kabinet
van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor RIMO Limburg betekent dit een
mogelijke aanvulling van 8,18 vte.
Met de bijkomende middelen willen we:
• tijd en ruimte maken voor innovatieve praktijken;
• voldoende en stabiele entiteiten ‘basiswerk’ mogelijk maken.

Bovenstaande moet in voldoende onderscheiden contexten kunnen uitgebouwd worden om tot sterk
beleidswerk te komen.
Ten slotte pleit Samenlevingsopbouw ervoor om de sector an sich te financieren. Door de
besparingen binnen SAM vzw verliezen we ondersteuning op kwaliteitsbeleid, communicatie, IT, …
We willen die nodige ondersteuning niet financieren ten koste van het eerstelijnswerk.
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EEN PARTICIPATIEF TRAJECT LEIDT TOT EEN GEDRAGEN PLAN
Dit meerjarenplan is het resultaat van een proces met de sector Samenlevingsopbouw, dat ongeveer
een jaar in beslag nam. Verschillende medewerkers uit de regionale instituten van
Samenlevingsopbouw en SAM, steunpunt Mens en Samenleving, waren hierbij betrokken. In de
respectievelijke meerjarenplannen kiezen we voor een grote gezamenlijke inzet van tijd en middelen.
Vier stappen liepen door elkaar en leidden finaal tot het plan dat nu voorligt:
1.

2.
3.

4.

Om bij de maatschappelijke evoluties stil te staan, werkte SAM, steunpunt Mens en
Samenleving, een omgevingsanalyse uit op basis van een uitgebreide literatuurstudie,
gesprekken met deskundigen en ervaringen uit de sector Samenlevingsopbouw. Dit werd
opgevolgd door een werkgroep met medewerkers van de instituten Samenlevingsopbouw.
In 2018 evalueerden de instituten Samenlevingsopbouw hun eigen werking via een
zelfevaluatie.
Samenlevingsopbouw zette zijn strategische lijnen uit. Dit gebeurde op basis van de twee
bovenstaande analyses, de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
Armoedebestrijding, en de keuzes doorheen het planningsproces van de sector.
Samenlevingsopbouw formuleerde doelstellingen en concretiseerde de fasering. De sector
vertrekt van een gezamenlijk doelstellingenkader. Dit is een ideale aanzet om tot meer
maatschappelijke impact en interne samenwerking te komen.

Om tot deze keuzes te komen, werkte Samenlevingsopbouw met een sectorwerkgroep
Meerjarenplan. Deze werkgroep bestond uit twee directeurs, een beleidsmedewerker en een collega
van SAM vzw. Daarnaast werkten we op vijf denk- en doe-dagen met een uitgebreide groep van 20
medewerkers. Zij wisselden ervaringen uit over de processen in elk instituut en bouwden mee aan de
uitwerking van het meerjarenplan.
Al dit voorbereidende werk werd steeds teruggekoppeld in de regionale instituten. Uiteindelijk was
het de beleidsgroep die de complexe puzzel samenlegde. Deze uitgebreide planningsprocedure leidde
tot doordachte en gedragen keuzes die de leidraad zullen zijn voor vijf jaar opbouwwerk in
Vlaanderen en Brussel.
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MISSIE EN KRACHTLIJNEN
Samenlevingsopbouw werkt op het snijvlak van welzijn en andere beleidsdomeinen, zoals wonen,
werk, onderwijs, gezondheid en maatschappelijke dienstverlening. Op al die terreinen brengen we
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie samen. Opbouwwerkers versterken hen en gaan
samen met hen op zoek naar oplossingen voor hun gemeenschappelijke problemen.
MISSIE RIMO LIMBURG
RIMO Limburg biedt in de provincie Limburg deskundige en onafhankelijke ondersteuning aan
groepen van mensen, opdat zij hun basisrechten kunnen uitoefenen. We hebben vooral oog voor
mensen die kampen met maatschappelijke achterstelling en uitsluiting.
We werken aan waarneembare oplossingen van gemeenschappelijke problemen, dit met
uitdrukkelijke participatie van de mensen zelf. Wat de mensen zelf weten en kunnen is het
vertrekpunt.
RIMO Limburg mobiliseert alle nuttige krachten. Het maatschappelijk opbouwwerk draagt zo bij tot
een duurzame, democratische samenleving.
MISSIE SAMENLEVINGSOPBOUW
In Vlaanderen en Brussel bevinden duizenden mensen zich in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Ze worden de samenleving uitgesloten en hun grond- en mensenrechten worden niet gerespecteerd.
Onze opbouwwerkers staan steeds aan hun kant. Ze bouwen duurzame relaties met hen op en halen
hun kracht naar boven. Ze ondersteunen hen om zich als groep te organiseren en om de problemen
waartegen ze aanlopen te analyseren.
Dat basiswerk is essentieel om samen met mensen in een kwetsbare positie te werken aan tastbare
en innovatieve oplossingen.
Met het oog op een duurzame impact streeft Samenlevingsopbouw naar opschaling en de
verankering van oplossingen in het beleid.
VISIE
We streven naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft.
Dat houdt in dat niemand van de samenleving wordt uitgesloten en dat ieders grond- en
mensenrechten worden gerespecteerd.
Mensen die van de maatschappij worden uitgesloten en die worden geconfronteerd met een
schending van hun grond- en mensenrechten, bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare
positie. We streven ernaar om komaf te maken met de oorzaken van maatschappelijke
kwetsbaarheid, die een samenspel zijn van elkaar versterkende en in elkaar overvloeiende factoren
op drie niveaus: het structurele, het institutionele en het individuele.
Het structurele niveau – de grondoorzaak van maatschappelijke kwetsbaarheid – verwijst naar de
inrichting van de samenleving op economisch, sociaal en cultureel vlak.
Het institutionele niveau verwijst naar de manier waarop gemeenschappen en organisaties
functioneren.
Het individuele niveau slaat op de manier waarop individuen betekenis geven aan maatschappelijke
processen en de effecten ervan internaliseren.
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De kernwaarden van Samenlevingsopbouw zijn:
• Gelijke kansen:

Grond- en mensenrechten zijn er voor iedereen en iedereen moet de kans krijgen om volwaardig
deel te nemen aan de samenleving.
• Positieve vrijheid:

Mensen moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen om positieve doelen te formuleren in hun
leven. Ze moeten hiertoe ook worden gestimuleerd.
• Solidariteit:

Het individuele eigenbelang wordt op lange termijn het best gediend door een solidair
eigenbelang. De idee is dus, dat wat goed is voor mijn medemens en de maatschappij, uiteindelijk
ook goed is voor mij.
DOELGROEP
Onze prioritaire doelgroep bestaat uit mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie (zie boven).
Mensen voor wie onder meer een goede fysieke en mentale gezondheid, degelijke huisvesting,
gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs en leren, werk en een inkomen geen evidentie zijn. Om hun
grond- en mensenrechten te realiseren en verbinding te creëren richt het opbouwwerk zich ook tot
groepen in een sterkere positie.
TERRITORIUM
Samenlevingsopbouw RIMO Limburg bestrijkt heel de provincie Limburg. We monitoren
maatschappelijke kwetsbaarheid in heel de provincie en gaan voor zover onze middelen dit toelaten
hiermee opbouwwerkmatig aan de slag. We maken de expliciete keuze om lokaal een aantal
projecten te ontwikkelen waar er concentraties van problematieken zijn, maar een bovenlokaal
aanbod uit te werken dat ten goede komt aan alle lokale besturen.
KERNOPDRACHTEN
Samenlevingsopbouw heeft twee kernopdrachten: een agogische en een politieke kernopdracht.

Agogische kernopdracht
We ondersteunen en versterken groepen in een maatschappelijk kwetsbare positie om oplossingen
te vinden voor gemeenschappelijke problemen. We maken mensen krachtiger door de
maatschappelijke participatie en beleidsparticipatie van die groepen te bevorderen.

Politieke kernopdracht
Samen met onze doelgroep roepen we beleidsactoren en partners in de ruimere samenleving op om
maatschappelijke kwetsbaarheid aan te pakken. Om tot structurele verandering te komen, richten we
ons tot de overheid, de markt en het middenveld. Oplossingen waartoe we samen met onze
doelgroep komen, omvatten modelontwikkeling, verandering in beleid en regelgeving en een
bijgestelde publieke opinie.
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AANPAK
Om de huidige aanpak van Samenlevingsopbouw duidelijk te maken stellen we de drie aspecten voor
waarmee we als sector werken:
• Basiswerk,
• Ontwikkeling en innovatie,
• Opschaling en beleidswerk.
Deze aspecten zijn alle drie essentieel om tot goed opbouwwerk te komen en zijn op die manier
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Basiswerk
Onze opbouwwerkers werken met mensen die op diverse manieren worden geconfronteerd met
maatschappelijke kwetsbaarheid. Zowel in buurtwerkingen waar mensen samenkomen, als via
outreachend werk binnen een gebied waar mensen en hun ideeën worden samengebracht.
Concreet scheppen opbouwwerkers ruimte om een vertrouwensband op te bouwen met mensen in
een kwetsbare positie. Ze ondersteunen hen ook om duurzame relaties aan te gaan met elkaar en
met hun bredere omgeving. Daarnaast werken ze gericht op het naar boven halen van hun kracht,
zodat ze hun leven in handen kunnen nemen. Dat doen ze samen met vrijwilligers, onder wie mensen
uit de doelgroep.
Binnen buurtwerkingen en via outreachend basiswerk analyseren opbouwwerkers maatschappelijke
problemen. Dat doen ze samen met de mensen die zich door die problemen in een kwetsbare positie
bevinden. Die gezamenlijke analyse maakt het mogelijk om noden te signaleren ten aanzien van
andere organisaties, diensten en beleidsmakers. Maar bovenal is het essentieel om te komen tot
tastbare en innovatieve oplossingen, waarnaar binnen het maatschappelijk opbouwwerk steeds
wordt gestreefd.

Ontwikkeling en innovatie
Opbouwwerkers ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doen ze samen met
mensen in een kwetsbare positie. Hun ervaringskennis over de knelpunten die ze in hun dagelijkse
woon-, werk- en leefomgeving ervaren, is cruciaal om relevante impact te hebben.
De oplossingen voor maatschappelijke kwetsbaarheid die opbouwwerkers samen met de doelgroep
ontwikkelen zijn tastbaar en vaak ook innovatief. Om daartoe te komen wordt er tijd en ruimte
gemaakt om te experimenteren en om bij te sturen.
Er is ook ruimte voor grondige evaluatie. Daaruit blijkt of op een project kan worden voortgebouwd,
of een oplossing kan worden opgeschaald, of dat een project geen afdoend antwoord biedt op het
maatschappelijk probleem waarvoor een oplossing werd gezocht.
Bij het ontwikkelen van oplossingen, wordt rekening gehouden met principes van duurzaamheid.
De acht regionale instituten van Samenlevingsopbouw wisselen goede praktijken uit. Zo bouwen we
expertise op en werken we aan schaalvoordelen.
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Opschaling en beleidswerk
Samenlevingsopbouw streeft naar structurele oplossingen voor maatschappelijke problemen. Vanuit
die doelstelling werken onze opbouwwerkers aan de opschaling van effectieve oplossingen die ze
samen met de doelgroep hebben uitgewerkt. Daarvoor worden partnerschappen aangegaan met
publieke en private actoren.
We richten ons tot beleidsmakers wanneer structurele oplossingen een aanpassing van beleids- en
wetgevende kaders vereisen. Zo laten we de stem van mensen in een kwetsbare positie horen.
SAMENWERKING MET ANDERE SECTOREN
Maatschappelijke kwetsbaarheid is een complex fenomeen, waarvoor een integrale aanpak vereist
is, die zich niet tot één beleidsdomein laat beperken. We zetten daarom steeds sterk in op
samenwerking.
Het aangaan van partnerschappen zit in het DNA van het maatschappelijk opbouwwerk. Daardoor
beschikken we over een breed netwerk aan partners met daarin zowel overheden, sociale
organisaties als ondernemers. In deze samenwerkingen maken we het verschil door onze unieke
positie. Doordat Samenlevingsopbouw als geen ander kennis van de systeemwereld combineert met
kennis van en contact met de leefwereld van mensen in een kwetsbare positie, slagen we erin om
innovatieve oplossingsmodellen te ontwikkelen.
Daarnaast maken we andere sectoren sterker. Onder meer via het aankaarten van de
toegankelijkheid van lokale voorzieningen/sectoren over verschillende beleidsdomeinen heen. Die
signaalfunctie leidt tot meer gemeenschappelijke experimenten en tot de realisatie van directe
oplossingen die aansluiten op de noden van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Experimenten en oplossingen kunnen onder andere de vorm aannemen van duurzame
samenwerkingsverbanden tussen lokale voorzieningen.
KWALITEITSCRITERIA
De sector Samenlevingsopbouw voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria.
• Teams van opbouwwerkers beschikken over de nodige competenties, kennis en ervaring om

samen met groepen van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie participatieve
processen op te starten en vorm te geven;

• Er is een gedegen expertise over de dynamieken van maatschappelijke kwetsbaarheid. Teams van

opbouwwerkers detecteren vroegtijdig maatschappelijke problemen en de groepen die erdoor
worden getroffen.
• De sector Samenlevingsopbouw beschikt over goed uitgebouwde netwerken met actoren die

relevante expertise hebben om problemen van maatschappelijke kwetsbaarheid aan te pakken,
zowel lokaal als bovenlokaal via platformen. Wanneer pertinent brengt ze die actoren samen en
bundelt ze hun expertise.
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AMBITIE
Samenlevingsopbouw streeft naar een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten en ieders
grond- en mensenrechten worden gerespecteerd. Dat vereist voortdurende inspanningen op het vlak
van:
• Interne samenwerking:

Het voorbije decennium zijn grote stappen gezet. De komende periode willen we naar een nog
efficiëntere samenwerking en verdere synergieën tussen de verschillende regionale instituten.
• Focus op resultaat:

We streven naar het terugdringen van maatschappelijke kwetsbaarheid en dus naar oplossingen
voor maatschappelijke problemen. Dat vergt voldoende aandacht en middelen voor processen
die alle hoger beschreven aspecten van het maatschappelijk opbouwwerk behelzen. Dat betekent
ook dat we de autonomie moeten hebben om te werken op het snijpunt van beleidsdomeinen.
• Opschaling:

We streven naar meer opschaling van nieuwe modellen als oplossing voor maatschappelijke
problemen. Daartoe willen we de komende periode meer ruimte om te onderzoeken hoe
oplossingen uitgedacht in de ene lokale context kunnen worden overgezet naar een andere.
Samen met bevoegde overheden willen we nagaan hoe drempels inzake regelgeving en
financiering kunnen worden opgelost.
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OMGEVINGSANALYSE
SAMENVATTING VAN DE OMGEVINGSANALYSE VAN SAMENLEVINGSOPBOUW
Wat volgt is een beknopte samenvatting van de omgevingsanalyse die SAM, steunpunt Mens en
Samenleving, maakte voor Samenlevingsopbouw. De volledige analyse is opgebouwd aan de hand
van de Sustainable Development Goals, die voor de leesbaarheid van de samenvatting zijn
weggelaten. Deze analyse pretendeert geen ‘neutrale analyse’ te zijn. De analyse stelt in eerste
instantie de belangen van mensen in een kwetsbare positie voorop.
INLEIDING
Het kader waarin Samenlevingsopbouw aan de slag is, is de nasleep van de banken- en kredietcrisis
van 2008. Wie gedacht had dat het marktdenken toen zijn Waterloo zou vinden, kwam bedrogen uit.
Meer zelfs: deregulering, belastingverlaging en privatisering vormen nog steeds schering en inslag.
Naast de concrete gevolgen voor gewone mensen leidt dit tot een ander soort denken. ‘There is no
such thing as society. There are individual men and women and there are families.’, liet Margaret
Thatcher dertig jaar geleden optekenen. Een groot deel van de samenleving lijkt die mening
(onbewust) geïnternaliseerd te hebben.
De Nederlandse socioloog Jan Willem Duyvendak heeft het over een ideologisch verblinde wereld die
in het geheel niet sociologisch naar de wereld kijkt, maar vanuit een hyper-individualistisch
perspectief alles verklaart. We zijn het verleerd om de structurele oorzaken van maatschappelijke
problemen te zien.
Het feit dat er enkel nog over individueel gedrag en niet meer over structurele oorzaken gesproken
wordt, leidt tot een gevoel van onmacht bij grote groepen mensen.
De Franse socioloog Didier Eribon zegt het zo: “Er is de mensen de mogelijkheid ontnomen om te
stemmen als een groep die bijeen gehouden wordt door gedeelde zorgen en belangen. Ze zijn
gereduceerd tot allemaal individuele meningen en losgekoppeld van het collectieve machtspotentieel
van vroeger. Zodoende zijn kiezers veroordeeld tot een onmacht die verandert in woede.”
De boze burger is al enige tijd het onderwerp van gesprek in kranten en actualiteitsprogramma’s op
televisie. Bij de verkiezing van Donald Trump en het referendum over de Brexit leek het zich tot woede
in het stemhokje te beperken, maar de Gele Hesjes brachten hun – soms gewelddadige - protest de
straat op. Uit onderzoek bleek dat de deelnemers aan deze protesten veelal laaggeschoold zijn en
vaak afkomstig uit landelijke streken van Frankrijk. Ze gaven aan dat ze eerder apolitiek zijn en dat ze
zich tot nu zelden of nooit met politiek en sociale actie inlieten. Deze mensen voelen zich vreemdeling
in eigen land door de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Zij zien de globalisering niet als
kosmopolitisch, maar als bedreigend. Laagopgeleiden worden zo buitenstaanders, zeker in de
politiek.
Hun woede richt zich op drie aspecten: de economische onzekerheid waarmee steeds grotere
groepen kampen, samenlevingsproblemen die vaak tot racisme en discriminatie leiden en het gebrek
aan politieke inspraak in (nieuwe) thema’s zoals het klimaatdebat.
De samenvatting van de omgevingsanalyse van Samenlevingsopbouw gaat kort in op deze drie
thema’s.
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ECONOMISCHE ONZEKERHEID
In een analyse op basis van het CeSO-rapport ‘De lage middenklasse in België’ wijst denktank Minerva
erop dat het armoedepercentage het voorbije decennium misschien stabiel was, maar dat het de
voorbije 30 jaar van 10 procent naar maar liefst 16 procent is gestegen. Oorzaken zijn privatisering,
deregulering en belastingverlaging. Maar ook de huidige focus op het tweeverdienersmodel brengt
mensen in een kwetsbare positie die hier niet aan kunnen voldoen in de problemen. De sterke focus
op betaald werk maakt dat herverdeling minder aandacht krijgt. Minerva wijst erop dat vooral de
lagere middenklasse steeds meer onder druk staat.
De armoedecijfers vandaag geven aan dat in 2017 15,9 procent van de Belgische bevolking in armoede
leefde. Dat komt neer op ongeveer 1.798.000 Belgen. In het Vlaamse Gewest bedraagt dat cijfer 9,8
procent (circa 640.000 personen). Risicogroepen hierbij zijn alleenstaande ouders (39,7 procent),
huurders (36,4 procent), werkzoekenden (49,1 procent), laaggeschoolden (27,2 procent) en niet-EU
burgers (46,3 procent).
Dat zijn schrijnende cijfers. Nochtans garandeert de grondwet mensen het recht op een menswaardig
bestaan. Daarom hebben onder meer de sociale zekerheid en de sociale bijstand een belangrijke
beschermende impact. Toch zijn er heel wat mensen voor wie deze bescherming niet opgaat. Door
een te complexe regelgeving, gebrek aan informatie, slechte ervaringen met bevoegde instanties of
schaamte, kunnen duizenden mensen hun rechten niet opnemen.
Via initiatieven als de STEK en het geïntegreerd breed onthaal (GBO) tracht de overheid
onderbescherming tegen te gaan, maar toch blijkt het zorgwekkend gesteld met de garantie van
sociale grondrechten.
Hieronder gaat deze samenvatting van de omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw kort in op de
grond- en mensenrechten wonen, werk, onderwijs, energie en water en op het feit dat deze rechten
steeds meer voorwaardelijk dreigen te worden.

Wonen
In Vlaanderen en Brussel heerst een wooncrisis. Deze wooncrisis behelst drie aspecten:
1. Betaalbaarheid: Na het betalen van de huur houden 170.000 huishoudens te weinig over om
menswaardig te leven.
2. Toegankelijkheid: Met amper 6 procent sociale woningen scoort Vlaanderen bijzonder slecht
ten opzichte van de omringende buurlanden. Nochtans is de nood aan sociale woningen
groot. Eind 2017 stonden er maar liefst 135.500 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor
een sociale woning. Op de private huurmarkt discrimineren makelaars en particuliere
verhuurders ten nadele van mensen van niet-Belgische origine.
3. Woonkwaliteit: Maar liefst een klein miljoen woningen (37,2 procent) van het
woonpatrimonium is van ontoereikende kwaliteit.
Deze cijfers en het bestaan van dak- en thuisloosheid wijzen op een falend huisvestingsbeleid voor
mensen in kwetsbare posities. Algemene oorzaken zijn het feit dat het woonbeleid in Vlaanderen is
gericht op individueel woningbezit. Huisvesting wordt in België hoofdzakelijk door de markt geregeld
en de meeste huisvestingssubsidies gaan naar eigendom, die gezien wordt als een vierde
pensioenpijler. De afschaffing van de Woonbonus was een kans om een grote hoeveelheid middelen
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naar een meer sociaal woonbeleid te heroriënteren, maar de Vlaamse overheid heeft die keuze niet
gemaakt.

Werk
Vlaanderen telt eind december 186.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 15.959
of 7,9 procent minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheidsgraad bedraagt 6,1 procent, het
laagste peil sinds 2007. Een belangrijk element in de dalende werkloosheid was de taxshift, die
vanaf de zomer van 2015 een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere
financieringsbronnen beoogde, zoals belastingen op consumptie of op inkomen uit vermogen.
Professor André De Coster berekende echter dat de manier waarop de taxshift jobs creëerde
(tussen de 65.000 en 91.000) zeer duur was. De maatregel was ook weinig sociaal omdat ze was
afgestemd op de actieven. De last van de financiering van de taxshift, via verhoogde BTW en accijnzen,
zorgde ervoor dat de niet-werkenden, die geen of weinig winst boeken van de verlaagde
personenbelasting of sociale bijdragen, er netto op achteruitgingen.
Bovendien komen de gecreëerde jobs niet tot bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Er blijft een enorm potentieel niet benut. Laaggeschoolden, mensen met een andere etnisch-culturele
achtergrond, jongeren en 57-plussers geraken nog steeds moeilijk aan een job. Daarbovenop hebben
deze groepen het zwaarst te lijden onder de huidige beleidstendensen van een repressieve en
disciplinerende activering, de degressiviteit van de uitkeringen en de digitalisering van de
arbeidsbemiddeling.
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet zich door. Hooggeschoolden halen hier voordeel uit, maar
mensen in een kwetsbare positie zijn opnieuw de dupe. Zij belanden steeds vaker in precaire
arbeidssituaties (interimwerk, korte contracten, onvoorspelbare uren, lage lonen, …). Naast de
onzekerheid toont onderzoek aan dat dit vaak ten koste van hun gezondheid gaat.

Onderwijs
Op het vlak van onderwijs staat Vlaanderen aan de top voor kwaliteit en prestaties, maar bengelt het
onderaan als het gaat over gelijke onderwijskansen (GOK). Het prestatieverschil tussen arme en rijke
leerlingen is bij ons het grootst, zowel voor wiskunde als voor taalvaardigheid.
Onderzoek wijst uit dat dit proces zich daarbij doorheen heel de schoolcarrière doorzet.
Vooreerst zien we hoe belangrijk (de instap in de) kleuterparticipatie is voor latere goede
onderwijsresultaten. Vooral sociaal achtergestelde kinderen ervaren de grootste positieve effecten
van kleuteronderwijs. Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling en het leerproces van hun
kinderen is doorslaggevend voor de participatie van hun kinderen.
Ook bij de overstap naar het secundair zien we dat ons onderwijssysteem er niet in slaagt de
sociaaleconomische status en de afkomst los te koppelen van de studiekeuzes die gemaakt worden.
Tenslotte stellen we vast dat het vroegtijdig en zonder diploma schoolverlaten nauw samenhangt met
het diploma van de moeder, een niet-EU herkomst en een thuistaal die geen Nederlands is.
Het beleid heeft nochtans met enkele maatregelen meer GOK trachten te bewerkstelligen. Een eerste
belangrijke maatregel is het SES-beleid, waarbij scholen met meer leerlingen uit kansengroepen,
meer middelen ontvangen. Zij hebben meer kosten om deze leerlingen tot eenzelfde niveau te
kunnen brengen dan scholen met kansrijkere leerlingen. Dat beleid staat steeds meer onder druk.
Bovendien stellen we in de praktijk vast dat de evoluties in het zorgcontinuüm potentieel een
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bedreiging voor GOK kunnen vormen. Als de SES-uren door scholen alleen ingezet zouden worden
voor individuele zorg en niet meer voor de brede basiszorg, komt dit het GOK-beleid van de school
niet ten goede.

Water en energie
Op basis van de cijfers van 2017 zijn 21,7 procent van de gezinnen potentieel getroffen door
energiearmoede. Bijna twee derde van de huishoudens met een armoederisico kampt ook met een
of meerdere vormen van energiearmoede. Er bestaan drie vormen van energiearmoede:
1. De gemeten energiearmoede gaat over gezinnen die een te groot deel van hun
beschikbaar inkomen besteden aan energiekosten. In België bedraagt deze vorm 14
procent.
2. De verborgen energiearmoede meet het aantal mensen dat aanzienlijk bezuinigt op hun
energieverbruik, waardoor hun energiekosten zeer laag zijn in vergelijking met gezinnen
die in een gelijksoortige situatie leven. Deze vorm bedraagt 4,5 procent.
3. De subjectieve energiearmoede (sEA): gezinnen die verklaren dat ze het financieel
moeilijk hebben om hun woning voldoende te verwarmen. Hier gaat het om 6,2 procent
van de Belgische bevolking.
Nadat de energieprijzen in 2016 daalden, stegen de prijzen voor gas en stookolie vanaf de tweede
helft van 2017 en vooral de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen. De elektriciteitsfactuur voor een
gemiddelde verbruiker (3.500 kWh) met een tweevoudige meter steeg in Vlaanderen van 675,63 euro
(januari 2015) naar 987,33 euro (februari 2019), een stijging met 46,13 procent.
Kijken we echter naar de deelaspecten waaruit de elektriciteitsfactuur opgesteld is, dan zien we dat
de werkelijke energiekost maar een deel van de rekening uitmaakt. Bijna 20 procent bestaat uit
taksen en heffingen. De vraag is of deze belastingen niet beter via de belastingbrief verrekend zouden
worden. Op die manier betaalt iedereen naar vermogen en werkt het herverdelingseffect beter.
Bovendien zou het de elektriciteitsrekening gevoelig doen dalen.
De problematiek van waterarmoede (situatie waarbij iemand geen toegang heeft tot voldoende of
kwaliteitsvol water dat voldoet aan de basisnoden) is de laatste jaren toegenomen. In België is
waterarmoede sterk gerelateerd aan het scholingsniveau, een te laag inkomen, een te hoge
waterfactuur en een woning van slechte kwaliteit.
Bijna één op tien gezinnen in Vlaanderen verkeert in een toestand van waterarmoede.

Gezondheid
Als het over gezondheid gaat, is de neiging om problemen tot individueel gedrag te reduceren heel
groot. Het klopt dat voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, tabaks- of alcoholgebruik, … een
belangrijke invloed hebben op iemands gezondheidstoestand. Maar dat is maar een deel van het
verhaal. Iemands gezondheid wordt ook sterk bepaald door allerlei omgevingsfactoren: van de
woning of de buurt waarin men leeft, over het werk dat men doet, tot brede ongelijkheden in de
maatschappij.
Dat wil zeggen dat de gezondheidskloof nog steeds een realiteit is. Opnieuw speelt iemands
onderwijsniveau een cruciale rol. Zo zijn kortopgeleide personen vaker (38,7 procent) van mening dat
ze in slechte gezondheid verkeren in vergelijking met personen met een diploma hoger onderwijs
(13,5 procent). Bovendien hebben kortopgeleiden vaker (26,3 procent) last van chronische ziekten en
handicaps dan langgeschoolden (22,9 procent). Tenslotte melden kortopgeleiden frequenter
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psychische problemen (45,2 procent) en hebben ze meer te maken met vermoeidheid dan
langopgeleiden (31,5 procent).
Het beleid probeert de gezondheidskloof te dichten door de toegankelijkheid van de zorg te
vergroten. Zo zijn de eerstelijnszones een poging om de zorg op de eerste lijn meer integraal te
organiseren met nauwere en meer samenwerking.
Ook wijkgezondheidscentra zijn een krachtig middel om laagdrempelige, brede en preventieve zorg
aan te bieden met multidisciplinaire teams in kwetsbare buurten. Maar er is meer nodig.
Het principe van health and well-being in all policies moet voor maatregelen zorgen op verschillende
beleidsdomeinen, zoals wonen, onderwijs en werk. Deze maatregelen moeten telkens een effect
hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen in een kwetsbare positie.

Voorwaardelijkheid van rechten
Traditioneel gelden de sociale zekerheid en de sociale bijstand als een sociaal vangnet, maar de visie
van de verzorgingsstaat als een hangmat maakt opgang. Er lijkt een verschuiving van rechten naar
gunsten, zodat enkel zij die hun best doen nog in aanmerking komen voor die zogenaamde gunsten.
Het individueel schuldmodel is steeds meer het uitgangspunt voor de visie op armoedebestrijding.
Het gevolg is een toenemende conditionalisering van rechten.
Het individueel schuldmodel legt de oorzaak van armoede bij de personen zelf. In deze optiek is
armoede te wijten aan het gedrag van mensen. Dit denken maakt een onderscheid tussen goede en
slechte armen. De problemen van de eerste categorie zou te wijten zijn aan pech, ziekte of een
ongeluk. Met die groep beweert men nog solidair te willen zijn. De mensen uit de laatste categorie
verdienen volgens deze visie geen solidariteit. Zij moeten gewoon wat meer hun best doen:
Nederlands leren, van de drugs blijven of een zware, onderbetaalde job aannemen. In die optiek zijn
contracten een middel om de zogezegd goede van de slechte armen te onderscheiden.
Het geïndividualiseerde project maatschappelijke integratie (GPMI), dat leefloongerechtigden
moeten ondertekenen vooraleer ze hun uitkering krijgen, is daar een voorbeeld van. Het leefloon
diende in het verleden al vaker als laboratorium voor activerings- en disciplineringsmaatregelen.
Enkele voorbeelden: de contractualisering van de relatie tussen uitkeringsgerechtigden en overheid,
de steeds diepere indringing in de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden onder het
mom van de strijd tegen sociale fraude en de poging om de verplichte gemeenschapsdienst in te
voeren, die door het Grondwettelijk hof werd vernietigd.
De kwetsbaarheid van leefloongerechtigden en het feit dat er geen vakbond voor
leefloongerechtigden bestaat, maakt dat de overheid de vrije hand heeft om met deze groep te
experimenteren.
SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT
Uit een bevraging eind 2018 bleekt migratie de belangrijkste politieke bezorgdheid van de Belg. Vaak
wordt deze ongerustheid geassocieerd met populisme. Eind 2018 publiceerde The Guardian een
breed Europees onderzoek over populisme. Daaruit bleek dat populistische partijen aan een opmars
bezig zijn: de voorbije twee decennia hebben populistische partijen hun aanhang verdrievoudigd.
De term populisme heeft een negatieve connotatie, maar sommige politicologen en politiek filosofen
wijzen erop dat populisme een manier kan zijn om legitieme eisen op de politieke agenda te krijgen.
Populisme-expert Cas Mudde waarschuwt eerder voor nativisme, een radicaal-rechtse stroming in
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het populisme die stelt dat de natiestaat alleen bestemd is voor de oorspronkelijke bevolking, en dat
migranten en (volks)vreemde ideeën een bedreiging voor de homogene natiestaat vormen. In het
nativistische discours is gelijkheid één van die volksvreemde waarden. Gelijkheid in inkomen,
gelijkheid naar gender, gelijkheid naar seksuele geaardheid, of gelijkheid tussen mensen met een
verschillende etnisch-culturele achtergrond wordt als een aanval op de morele orde gezien. Extreme
groeperingen - zoals Schild en Vrienden - zijn hier heel expliciet in. Maar in het politieke discours dat
steeds meer op polarisering gericht is, sluipen deze ideeën ook binnen, zeker als het over diversiteit
en samenleven gaat.
Hieronder toont deze samenvatting dat diversiteit vandaag nochtans de realiteit is. Dat wil echter niet
zeggen dat het dagelijkse leven van mensen met een migratieachtergrond zomaar probleemloos
verloopt. Er is wel degelijk conflict en racisme en discriminatie zijn in opmars. Tegelijk blijkt ook dat
mensen in wijken en buurten de diversiteit samen elke dag opnieuw gewoon vormgeven.

Diversiteit is de realiteit
Begin 2016 woonden er in het Vlaamse Gewest 1.328.415 personen van buitenlandse herkomst, wat
overeenkomt met 20,5 procent van de totale bevolking. Personen van buitenlandse afkomst zijn
personen met een huidige buitenlandse nationaliteit, personen met een buitenlandse
geboortenationaliteit die ondertussen Belg zijn geworden en personen met een Belgische
geboortenationaliteit met minstens één ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit. Het
Vlaamse Gewest is het gewest met het laagste aantal personen van buitenlandse herkomst. Het
relatieve aandeel van deze groep ligt in de andere gewesten heel wat hoger. In het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest gaat het om iets meer dan 7 op de 10 inwoners.
Het aantal personen van buitenlandse herkomst is in het Vlaamse Gewest tussen 2009 en 2016
gestegen met 40 procent. Dat is een gevolg van zowel de internationale immigratie van
vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst naar België in de periode 2009-2016, als de
natuurlijke aangroei (geboorten) bij de in België wonende vreemdelingen en personen van
buitenlandse herkomst. De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor leert dat de grootste
herkomstgroep bij de bevolking van buitenlandse herkomst in het Vlaamse Gewest de personen
afkomstig uit onze buurlanden zijn. In totaal hebben 597.923 personen van buitenlandse herkomst
een EU-herkomst. Dat komt overeen met 9,2 procent van de totale bevolking of 45 procent van het
totale aantal personen van buitenlandse herkomst.
Algemeen genomen ligt in het Vlaamse Gewest het aandeel personen van buitenlandse herkomst het
hoogst in de rand rond Brussel, in de grensstreek met Nederland in de provincies Limburg en
Antwerpen, in Midden-Limburg en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. In de grensstreek
met Nederland gaat het vooral om personen van Nederlandse herkomst, in Midden-Limburg om
personen van Zuid-EU- en Turkse herkomst, in de rand rond Brussel om personen met een EUherkomst, in de groot- en centrumsteden om personen met een niet-EU herkomst en in de regio
tussen Antwerpen, Brussel en Gent om personen van Maghrebijnse herkomst. De top vijf van
gemeenten in het Vlaamse Gewest met het hoogste aandeel personen van buitenlandse herkomst in
de totale bevolking zijn Baarle-Hertog (68 procent), Maasmechelen (57 procent), Genk (56 procent),
Machelen (52 procent) en Drogenbos (50 procent). Ook in Vilvoorde ligt het aandeel personen van
buitenlandse herkomst net boven 50 procent. Ondertussen maakt ook Antwerpen (50,1 procent) deel
uit van deze superdiverse steden waar de meerderheid de minderheid geworden is.
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Herkomstkloof
Andere hoofdstukken, zoals wonen, onderwijs en werk, wezen al op de ongelijkheden tussen
personen van Vlaamse en van buitenlandse herkomst. Enkele cijfers om de omvang van de
herkomstkloof in beeld te brengen:
• Armoede en inkomen


Het mediaan jaarinkomen van niet-EU-burgers ligt 10.000 euro lager dan dat van Belgen.



Het aandeel personen dat moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel ligt bij personen geboren buiten de EU op 40 procent, bij personen geboren in
België op 8 procent.

• Werk


In 2016 lag de werkzaamheidsgraad bij personen geboren in België op 74 procent, bij
personen geboren in de EU op 72 procent en bij personen geboren buiten de EU op 53
procent. In geen enkel EU15-land ligt dat lager dan in België en de gewesten.



Bij personen van niet-EU-herkomst ligt het aandeel loontrekkenden in korte en
onregelmatige contracten vier keer hoger dan bij personen van Belgische herkomst.

• Onderwijs


In 2015 verlieten 38 procent van de leerlingen met een niet-EU-nationaliteit het secundair
onderwijs zonder diploma. Bij leerlingen met een EU-nationaliteit is dat 24 procent, bij
personen met de Belgische nationaliteit 10 procent.



Bij personen geboren buiten de EU is het aandeel laagopgeleiden 44 procent, bij personen
geboren in België 19 procent en bij personen geboren in een EU-land 25 procent.

• Gezondheid


Het aandeel mensen met een (zeer) slechte gezondheid bij personen met een Belgische of
EU-nationaliteit ligt op 6 procent. Bij personen met een niet-EU-nationaliteit is dat 17
procent.



Het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat medische zorg moet uitstellen om
financiële redenen ligt bij personen geboren in België op 2 procent, bij de personen geboren
buiten de EU op 11 procent.

De herkomstkloof is een complexe problematiek met tal van oorzaken. Het staat echter buiten kijf
dat racisme en discriminatie belangrijke factoren zijn. Daarom is het alarmerend dat Unia in haar
jaarverslag 2017 aangeeft dat het in totaal 5,8 procent meer dossiers opende, maar dat het aantal
geopende dossiers met betrekking op racisme en raciale discriminatie met maar liefst 12 procent
toenam. Het taboe op racistische uitlatingen lijkt te vervagen.

Convivialiteit
Een veel gehoorde politieke reactie op de (super)diversiteit is de klacht dat mensen zich niet meer
thuis voelen in hun stad of buurt. De Nederlandse sociologen Jan Willem Duyvendak en Fenneke
Wekker stellen zich de vraag of die wens om zich thuis te voelen wel realistisch is. Volgens hen leidt
het sentimentele streven om van een buurt een homogene, veilige en vreedzame thuis te maken
paradoxaal genoeg maar al te vaak tot openlijke conflicten tussen bewoners over hoe dat ‘publieke
thuis’ er dan uit hoort te zien, en vooral wie dat mag bepalen. Zodra één bewonersgroep zich de
gemeenschappelijke of publieke ruimte te veel toe-eigent, verdwijnt het gevoel van veiligheid en
vreedzaamheid van andere bewoners als sneeuw voor de zon.
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Wekker en Duyvendak pleiten daarom voor een meer realistisch ideaal gebaseerd op vertrouwen.
Uit hun onderzoek blijkt dat je hiervoor niet ‘hetzelfde’ hoeft te zijn in termen van een gedeelde
levensstijl, culturele achtergrond of sociaaleconomische positie. Het gaat meer over wat je samen
doet, dan over wie je bent.
In ons land pleiten onder andere Dirk Geldhof en Stijn Oosterlynck voor een meer realistische kijk op
samenleven in diversiteit. Als sociologen rekenen zij af met het idee van multiculturaliteit dat verwijst
naar bewuste pogingen om met etnisch-culturele diversiteit om te gaan en etnisch-culturele
minderheden bepaalde rechten te geven.
In de plaats komt het paradigma van de superdiversiteit dat gaat voor ‘een langzaam, soms moeizaam
maar gestaag voortschrijdend proces van normalisering van verschillen. Dat wil niet zeggen dat ze
niet tot wrijvingen, spanningen of conflicten kunnen leiden.’ Maar Geldof en Oosterlynck stellen vast
dat zowel de dagelijkse realiteit als sociologisch onderzoek aantoont dat samenleven veel gewoner
loopt dan velen denken. Het gaat vaak om kleine, losse ontmoetingen die lichte vormen van sociale
cohesie creëren, om de capaciteit om samen te leven. Het is geen geromantiseerd of naïef beeld van
samenleven, maar één dat oog heeft voor de ambivalentie, spanningen en conflicten in dense en
meertalige omgevingen.
VERTEGENWOORDIGING EN BELANGENVERDEDIGING
De kloof tussen politiek en burger groeit. Kortgeschoolden voelen zich buitenstaanders in de
samenleving, en al helemaal in de politiek. In onze parlementen komen nauwelijks nog
kortgeschoolden voor. Dat maakt dat hun belangen niet meer verdedigd worden. Zij voelen zich
terecht niet meer vertegenwoordigd.
Het protest van de Gele Hesjes richtte zich voor een belangrijk deel tegen een aantal ondoordachte
maatregelen van de Franse regering. Deze beslissingen waren wel goed voor het milieu, maar troffen
mensen in een kwetsbare positie op een onevenredige manier. De reden daarvoor was dat politici de
belangen van deze groepen niet meer in het achterhoofd hebben bij het nemen van beslissingen.
Deze samenvatting van de omgevingsanalyse focust zich hieronder op twee thema’s waarbij mensen
in kwetsbare groepen weinig inspraak hebben, waardoor hun belangen niet verdedigd worden:
klimaat en de toenemende invloed van burgerbewegingen.

Klimaat
Mensen in een kwetsbare positie hebben veel zorgen aan hun hoofd. Het klimaat is daarbij zelden
hun eerste prioriteit. Ze hebben ook minder middelen om zelf een steentje bij te dragen. Maar net
als elke ouder willen ook zij een beter leven voor hun kinderen. De mythe van desinteresse maakt dat
deze groepen de voorbije jaren niet betrokken zijn geweest in de discussie, met als gevolg een
klimaatbeleid dat volledig aan hun belangen voorbijgaat.
Niet toevallig treft de situatie hen vandaag op drie manieren.
1. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie worden meer blootgesteld aan de
gevolgen van milieuverontreiniging en klimaatverandering dan de midden- en de hoge
inkomensgroepen. Dat uit zich bijvoorbeeld in een ongelijke levensverwachting in goede
gezondheid. Maar bijvoorbeeld ook in een ongelijke toegang tot groen en natuur door
de plek waar ze wonen en de mobiliteitsarmoede waarmee ze kampen.
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2.

Tegelijk hebben deze groepen niet de middelen om duurzame keuzes te maken. Zij
hebben geen geld voor bijvoorbeeld energiezuinige huishoudtoestellen, fairtrade
voeding of duurzame kledij. In tijden waar dit haast statussymbolen zijn, leidt dat tot
een vergroting van hun stigma.

3.

Tenslotte dreigen ze ook de dupe te worden van de sterke Mattheuseffecten in het
huidige klimaatbeleid. Heel het debat over zonnepanelen is daar een voorbeeld van. De
overheid subsidieerde die technologie massaal. De samenleving droeg de kost, maar de
voordelen gingen enkel naar diegenen die zich de zonnepanelen konden veroorloven.

Op dezelfde manier zal de ruimtelijke ordening op buurt- en wijkniveau veel meer in samenspraak
moeten gebeuren met bewoners in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat de toegang tot
natuur en groene ruimte vandaag ook ongelijk verdeeld is. Buurten waar meer inwoners met een laag
inkomen wonen, zijn minder goed bedeeld als het gaat over (gevarieerde) beplanting, parken, of
straatbomen. Toch hebben net de meest achtergestelde groepen veel baat bij groen in de buurt.
Groen in de buurt vermindert de gezondheidsongelijkheden in de buurt, voornamelijk bij
bevolkingsgroepen die sociaaleconomisch het meest achtergesteld zijn. Dat wil in sommige gevallen
ook zeggen dat de openbare ruimte in deze wijken en buurten herverdeeld zal moeten worden.

Burgerinitiatieven en zelforganisaties
Terwijl politieke partijen aan legitimiteit lijken te verliezen, lijken steeds meer mensen zelf de handen
uit de mouwen te steken in de vorm van burgerinitiatieven en -participatie. Deze burgerinitiatieven
hebben steeds meer (politieke) invloed. Het Antwerpse Ringland is daar een voorbeeld van. Het zijn
positieve initiatieven die op dynamische wijze inspelen op bestaande noden in de samenleving. Toch
mag niet vergeten worden dat de initiatiefnemers voornamelijk hoogopgeleide en witte personen zijn
voor wie het niet altijd evident is om de eigen leefwereld te overstijgen.
Tegelijk blijkt dat burgerinitiatieven van mensen in een kwetsbare positie – vaak zelforganisaties
genoemd – politieke macht ontbreken. Meer zelfs, soms worden ze zelfs verdacht gemaakt en van
een apartheidslogica beschuldigd. Nochtans spelen deze initiatieven – bijvoorbeeld op het vlak van
integratie – een belangrijke rol. Binnen de veiligheid van een zelforganisatie hoeven personen zich
niet te verantwoorden voor het spreken van hun moeder- of thuistaal, voor de culturele, religieuze
of andere gebruiken die ze hanteren, voor de voedselvoorschriften die ze volgen en de feestdagen
die ze eren. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. Dat gegeven maakt het niet verwonderlijk dat deze vorm
van initiatieven een heuse boom kent. In heel de Vlaamse gemeenschap bestaan 13 landelijke etnischculturele federaties met ongeveer1.368 plaatselijke afdelingen, daarnaast bestaan er ruim 800 nietgefedereerde etnisch-culturele zelforganisaties. In Brussel is het etnisch-cultureel middenveld relatief
gezien nog groter. In 2009 telden onderzoekers niet minder dan 656 Belgisch-Marokkaanse, 196
Belgisch-Turkse en 658 Belgisch-Congolese organisaties.
Het beleid, maar ook het middenveld moeten op zoek naar een manier om zich tegenover
burgerinitiatieven en zelforganisaties te verhouden.
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LOKALE ACCENTEN OMGEVINGSANALYSE

Evoluties in Limburg 2
Bepaalde sociale en demografische evoluties zorgen al verschillende jaren voor toenemende
kansarmoede in onze provincie.
• Vergrijzing
Limburg vergrijst heel erg snel, ook haar centrumsteden Genk en Hasselt, in tegenstelling tot alle
andere Vlaamse centrumsteden. Zo stellen we vast dat de afgelopen 10 jaar in slechts 8 van de 42
Limburgse gemeenten het aantal 20-jarigen steeg.
• Superdiversiteit
Tegelijk zien we een snelle verkleuring door een hoger geboortecijfer bij mensen van niet-Belgische
origine en de internationale migratie. Tussen 2010 en 2018 steeg het percentage inwoners van
vreemde herkomst in Limburg van 23,7 procent naar 27,6 procent. Hiermee is in 2018 ruim een kwart
van de Limburgse bevolking van vreemde herkomst. In Genk en Maasmechelen is ruim de helft van
de bevolking van andere origine dan Belgische. Daarbij groeiden een aantal nieuwe
bevolkingsgroepen zoals Aziatische, Afrikaanse en Centraal-Zuid-Amerikaanse sterker aan dan in het
verleden. Dit betekent dat Limburg steeds meer divers wordt van bevolkingssamenstelling. De curve
van Limburg situeert zich ook beduidend hoger dan die van Vlaanderen, waar de bevolking van
vreemde herkomst in dezelfde periode evolueert van 16 procent naar 21,5 procent

Naast de positieve aspecten van superdiversiteit betekent dit ook een groeiende groep van personen
die een hoger risico lopen op armoede door een beperkt sociaal netwerk, discriminatie en racisme,
beperkte kennis van de taal en de voorzieningen, … Het armoederisico van volwassenen die geboren
zijn buiten de EU en de rijke OESO-landen is in Limburg 4 keer hoger dan dat van volwassenen die in
België geboren zijn (EU-SILC). 3
• Gezinssamenstelling

In 2017 is 1 op de 7 geboorten in Limburg een geboorte in een kansarm gezin. Dat is iets meer dan in
Vlaanderen (14,2 procent t.o.v. 13,8 procent). Dit percentage steeg in Limburg sinds 2010 van jaar tot
jaar. Drie ex-mijngemeenten; Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder, Tongeren en Leopoldsburg
hebben het hoogste aandeel kansarme geboorten.
3,8 procent van de gezinnen in Limburg zijn éénoudergezinnen. Eénoudergezinnen lopen een grotere
kans om in armoede te belanden. Tussen 2000 en 2019 steeg het percentage eenoudergezinnen met
minstens één minderjarig kind in Limburg licht, van 3,4 procent naar 3,8 procent. Die stijging is iets
minder sterk dan in Vlaanderen (van 3,6 procent naar 4,1 procent). Dat er steeds meer
eenoudergezinnen met minderjarige kinderen zijn, is één van de verschijningsvormen van de trend
naar gezinsverdunning.
Een andere verschijningvorm waaruit dit blijkt, is het aantal alleenwonenden. Tussen 2000 en 2019
steeg het percentage alleenwonenden in Limburg van 21,5 procent naar 28,3 procent. Dat is een
sterkere stijging dan in Vlaanderen (van 27,2 procent naar 31,7 procent), waardoor Limburg
Vlaanderen wat bijbeent in het percentage alleenwonenden.

2 We baseren ons voor dit deel voornamelijk op het online platform limburg.incijfers.be van de dienst Data & Analyse van de provincie Limburg.
Inhoudelijk lieten we ons voeden door gesprekken met doelgroep, personeel, bestuur en stakeholders in 2019. Verslagen zijn op eenvoudig
verzoek in te kijken op ons hoofdkantoor.
3

Bron: Rapport Armoede en kwetsbaarheid Limburg, 2020, dienst Data & Analyse van de provincie Limburg
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In Limburg zijn Genk, Hasselt, Maasmechelen en Leopoldsburg de 4 gemeenten waar de
gezinssamenstelling meer dan gemiddeld een invloed heeft op kansarmoede.
In Hasselt heeft dat te maken met het (veel) hogere percentage alleenwonenden, alleenwonende
hoogbejaarden en eenoudergezinnen.
In Genk en Maasmechelen heeft het te maken met het (veel) hogere aandeel geboorten in kansarme
gezinnen, eenoudergezinnen en grote gezinnen.
In Leopoldsburg is er een hoger percentage geboorten in kansarme gezinnen, alleenwonenden,
alleenwonende hoogbejaarden en eenoudergezinnen.
Deze cijfers hebben een grote invloed onder andere op de vraag naar kleinere wooneenheden (zie
verderop “grondrechten onder druk”).
• Eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen is meer en meer een probleem in onze huidige samenleving. Eén op vier
Belgen voelt zich sociaal eenzaam en een op vijf geeft aan emotioneel eenzaam te zijn 4. Wij zijn
sociale wezens en hebben anderen nodig om ons goed te voelen. Enerzijds kunnen armoede en
ouderdomsklachten de vereenzaming versterken. Anderzijds heeft eenzaamheid een negatieve
invloed op onze gezondheid. Eenzame mensen hebben dan ook vaker meer psychische en
lichamelijke klachten. We kunnen dit vanuit onze eigen veldervaring bevestigen.
• Werk
In de periode 2001-2018 was het aantal openstaande vacatures per 100 werkzoekenden in Limburg
en Vlaanderen nooit hoger dan in 2018. In Limburg ging het om 17,9 (Vlaanderen: 22,2). Sinds 2014,
met in dat jaar 5,4 openstaande vacatures per 100 werkzoekenden in Limburg en 8,5 in Vlaanderen,
ging de indicator in stijgende lijn, met in 2018 dus voorlopig de hoogste piek van de periode 20012018.

De activiteitsgraad geeft weer hoeveel procent van de bevolking op beroeps-actieve leeftijd (de
bevolking van 15 tot 64 jaar) zich op de arbeidsmarkt begeeft, d.w.z. werkt of werkzoekend is. In het
jaar 2017 is dit in Limburg 71,4 procent. Daarmee scoort Limburg het laagst van de vijf Vlaamse
provincies. In 7 Limburgse gemeenten is de activiteitsgraad in 2017 lager dan 70 procent. Het gaat
om Genk (65,3 procent), Maasmechelen (65,6 procent), Lanaken (67,4 procent), Heusden-Zolder
(67,5 procent), Houthalen-Helchteren (68,7 procent), Beringen (69,3 procent) en Dilsen-Stokkem
(69,4 procent). Dit zijn de 5 ex-mijngemeenten plus 2 andere Maaslandse gemeenten dan
Maasmechelen 5.
Er is structureel te weinig (kwaliteitsvol) job-aanbod voor de meest kwetsbaren: ouderen,
laaggeschoolden, jongeren en niet-Nederlandstaligen. Hierop hebben we weinig tot geen impact.
Sociale tewerkstelling draagt minder bij tot een oplossing op lange termijn want de doorstroom naar
reguliere arbeidsmarkt blijft dikwijls onmogelijk. Bovendien zijn mensen van andere origine (die we
vooral bereiken binnen RIMO) geen doelgroep meer in het activeringsbeleid.
Er zijn in Limburg heel wat professionele partners actief rond tewerkstelling met mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities als doelgroep: migrantenfederaties, In-Z, Groep Intro, Stebo,
Alternatief, Arktos Limburg, Agora, …

4

Bron: https://gelukkigebelgen.be/wp-content/uploads/NN-Finaal-persdossier.pdf

5

Bron: https://limburg.incijfers.be/nieuws/CIJFER-VAN-DE-WEEK----In-heel-Limburg-bedraagt-de-activiteitsgraad-71,4pct/39
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• Multi-problematiek
Bovendien zorgt de combinatie van vereenzaming en afbrokkelend sociaal weefsel dikwijls voor een
vicieuze cirkel van kansarmoede. De combinatie laaggeschooldheid, laag inkomen en een beperkt of
geen sociaal netwerk zorgt immers dikwijls voor een negatieve spiraal in gezinnen met besparen op
gezondheidszorg, isolement, depressie, … dikwijls als gevolg/oorzaak.

De zwakste groep van kwetsbaren heeft daarenboven vaker met een veelheid aan erg zware
problemen te kampen: dakloosheid, drugsproblematiek, psychische problemen, …
Als organisatie merken we dat deze mensen aan de “onderkant van de maatschappij” dikwijls niet
meer terecht kunnen bij organisaties die hier op hun grenzen stoten in de professionele
ondersteuning. Daarbij wordt de onderlinge solidariteit binnen deze groep zelf op scherp gesteld. Dit
vormt een grote uitdaging voor ons in de toekomst. Zowel in het begeleiden en versterken van onze
doelgroep als in het samenwerken in de praktijk en in gedeelde verantwoordelijkheid met
strategische partners.

Maatschappelijke en bestuurlijke trends in Limburg 6
De maatschappij verandert in een razend tempo: digitalisering, privatisering, verkleuring van de
bevolking, klimaattransitie, … De maatschappelijke druk op mensen om te presteren en mee te
kunnen in de maatschappij neemt toe. Sociale media versterken deze druk dikwijls nog.
• Polarisatie
In onze provincie voelen we de onzekerheid van mensen die zorgt voor onveiligheidsgevoelens maar
ook verharding. Dit zowel naar mensen van vreemde origine als naar mensen in kwetsbare posities.
De polarisatie in de superdiverse samenleving laat zich voelen in wij-zij-verhalen die gevoed en
versterkt worden door berichtgeving in de (sociale) media en politieke uitspraken. Het samenleven
komt op die manier erg onder druk te staan.
• Individualisering
Het feit dat individualisering als trend zich verder doorzet, betekent ook minder sociale controle in
buurten waar er al leefbaarheidsproblemen waren. De afstand tussen verschillende groepen mensen,
zowel socio-economisch als etnisch, vergroot.
• Digitalisering
Digitalisering vergroot deze afstand dikwijls nog, mensen hebben minder “echte” contacten waardoor
ze mekaar minder goed kennen. Ook jongeren zijn harder voor elkaar. Respect en tolerantie voor
anderen lijkt te verdwijnen. Het discours dat gehanteerd wordt, is veel harder. Racisme en
radicalisering lijken elkaar te versterken. Jongeren in kwetsbare posities zijn hier extra gevoelig voor.
De vluchtelingenproblematiek leeft erg hard onder mensen.
• Verbinding
Ondanks alle polarisatie en verharding zien we in de wijken ook wel mooie initiatieven ontstaan
tussen buurtgenoten met compleet andere achtergronden. Lokale besturen ondersteunen dit graag.
Het middenveld probeert hier eveneens een actieve rol in op te nemen. Van erkende sociaal-culturele
koepelverenigingen van etnisch-culturele minderheden wordt expliciet verwacht een verbindende rol
op te nemen. Constructief omgaan met diversiteit en kruispunt-denken vindt steeds meer ingang. Dit

6

Dit deel is voornamelijk gebaseerd op gesprekken met onze stakeholders in 2019 en onze eigen veldervaring.
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alles vraagt wel een minimum van welzijn, een basis waarbij sociale grondrechten deels gerealiseerd
zijn of hier minstens een perspectief voor is.
• Lokaal sociaal beleid

Heel wat lokale besturen willen preventiever inzetten op armoede. Armoedebestrijding komt in een
aantal lokale bestuursakkoorden voor als belangrijk thema. Ook het opsporen van verdoken armoede
is steeds meer een agendapunt.
Bij lokale besturen merken we dan ook meer dan in het verleden heel wat animo op om een sterk
lokaal sociaal beleid (LSB) te ontwikkelen. Het decreet LSB biedt enkele belangrijke kapstokken om
lokaal aan de slag te gaan tegen onderbescherming: integraal en inclusief LSB als onderdeel van de
meerjarenplanning, de regierol m.b.t. het lokaal sociaal beleid, het geïntegreerd breed onthaal en de
vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.
De installatie van de eerstelijnszones, waar zorg, welzijn en lokale besturen samenwerken, zal in de
toekomst ook erg bepalend zijn voor de concretisering van het LSB. Veel lokale besturen worstelen
echter met het opnemen van of concreet invulling geven aan hun regierol. Heel wat organisaties actief
op het grondgebied kennen elkaar niet of onvoldoende waardoor samenwerking of afstemming dan
ook niet evident is. Daarenboven dreigt de tendens tot vermarkting van het sociaal beleid te leiden
tot versnippering, meer blinde vlekken in het opvangnet, een teloorgang van de professionaliteit van
sociaal werkers en het verlaten van de noodzakelijke grondrechtenbenadering.
Het decreet LSB voorziet expliciet in de participatie van kwetsbare groepen bij de totstandkoming van
dit beleid. We stellen vast dat deze noodzakelijke participatie tot nu toe vooral dode letter bleef,
mede door het gebrek aan extra incentives om in kwaliteitsvolle participatietrajecten te investeren.
Nochtans zien we heel wat kansen om nu, na de fusie van OCMW en gemeente, in nauwe
betrokkenheid van mensen met ervaringsdeskundigheid werk te maken van een geïntegreerd beleid
met een gedragen visie op armoedebestrijding.
In het kader van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) zijn we als RIMO Limburg geen kernactor,
maar wel een partner. De focus ligt bij de outreachende opdracht die wij op veel plaatsen al opnemen.
Ook hier liggen weer heel wat kansen om aan de slag te gaan in de aanpak van onderbescherming. In
Limburg is het GBO sterk gekoppeld aan de eerstelijnszones. De schaalgrootte van de gemeentes is
te klein om de coördinatie op gemeentelijk niveau op te nemen.
• Vermaatschappelijking van de zorg

De vermaatschappelijking van de zorg zet een erg grote druk op mensen en vrijwilligers in hun buurt.
Veel mantelzorg is niet geregistreerd en gebeurt door mensen die zich zelf in een kwetsbare positie
bevinden. Bovendien verzwaren al enkele jaren de problematieken: zwaardere zorgvragen door de
vergrijzing, meer psychiatrische patiënten en meer ambulante begeleidingen, versnippering en
privatisering van ouderenzorg, ontwikkelingen in de integrale jeugdzorg, wachtlijsten in alle sectoren,
… Dit alles verhoogt de druk op mantelzorgers, op onze werkingen waar mensen met psychische
problematieken een zinvolle dagbesteding, sociale contacten, aansluiting, eerste basishulp,… zoeken
en op het creëren van een positieve leefomgeving.
• Buurtgericht werken

Het buurtgericht aan de slag gaan kan opportuniteiten bieden. We hebben het hierbij niet alleen over
ouderen. De verminderde aandacht voor jongeren en jongvolwassen van de afgelopen jaren vanuit
het beleid, wordt ondertussen duidelijk in een aantal effecten: één op de zes 65-plussers loopt risico

Meerjarenplan 2021-2025 | 2020-04-23 Meerjarenplan RIMO Limburg

26|

op armoede. Vijftien jaar geleden was dat één op de vijf. Dit in tegenstelling tot jongeren die nieuwe
koplopers zijn geworden in die categorie: vroeger één op de zes en is nu één op de vijf 7.
En zo zijn er nog andere statistieken die een alarmerende tendens volgen voor jongeren: er zijn er
meer dan vroeger die in een gebrekkige woning wonen en die van een leefloon moeten leven. De
groeiende kenniskloof en digibetisering van jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities zal deze
tendensen waarschijnlijk nog versterken.
De confrontatie met bovenstaande problematieken is nog groter in buurten met sociale huisvesting,
zowel via Sociaal Verhuurkantoren als via Sociale Huisvestingmaatschappijen. Bovendien vormen de
recente wijzigingen in de toewijzingsreglementering van de sociale huisvesting een bedreiging voor
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Hierbij is het feit dat voorrangsregels mogen
uitgebreid worden wel een kans, bijvoorbeeld voor daklozen die anders soms tot 10 jaar moeten
wachten op een woning.

Grondrechten onder druk 8
Het voorkeurtarief in de ziekteverzekering is een indicator om te schatten hoeveel mensen onder de
Europese armoedegrens leven. Voor Limburg gaat dit over meer dan 1 op de 7 inwoners in 2017.
In 2017 ontvangen 130.831 Limburgs het voorkeurtarief in de ziekteverzekering omdat ze over een
relatief laag inkomen beschikken. Dit is een indicatie van het aantal Limburgers onder de Europese
armoedegrens. Eén op zeven Limburgers (15,1 procent) is hiermee bestaansonzeker. Bovendien doet
Limburg het slechter dan Vlaanderen (14,4 procent) en neemt het aantal Limburgers onder de
Europese armoedegrens sinds 2013 toe met 10.739 Limburgers.
Het procentueel aandeel mensen met een voorkeurtarief in de ziekteverzekering ligt veruit het hoogst
in Genk (20,2 procent) en Maasmechelen (19,4 procent). Ook in Sint-Truiden (17,8 procent), Tongeren
(17,3 procent), Heers (16,9 procent) en Dilsen-Stokkem (16,3 procent) is het percentage
bestaansonzekeren nog hoger dan het Limburgse cijfer. In deze gemeenten stellen we dus een grote
armoedecontext vast.
14,23 procent van alle geboorten in 2017 was in Limburg in een kansarm gezin. Hiermee scoort onze
provincie hoger dan het Vlaams Gewest (13,76 procent). De kinderarmoede stijgt in Limburg van
11,04 procent in 2012 tot 14,23 procent in 2017. Elk kind geboren in een kansarm gezin, begint in
een ongunstige startpositie aan het leven.

7

https://www.plan.be/uploaded/documents/201907101602190.WP_1907_11907.pdf

8

De bron voor het cijfermateriaal is steeds www.limburg.incijfers.be tenzij anders aan gegeven.
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• Werk
Werklozen in België lopen 65,9 procent kans om in armoede en sociaal uitgesloten te leven 9. Op
31/12/2019 telde Limburg 23.846 niet-werkende werkzoekenden 10. Deze groep bestaat uit
overwegend laaggeschoolden. Ondanks een sterk verminderde werkloosheidsdruk 11 stellen we in
onze provincie vast dat bepaalde kansengroepen nog steeds ver van de arbeidsmarkt blijven staan.
In Genk, Maasmechelen, Hasselt en Tongeren is deze werkloosheidsdruk hoger dan het Limburgse
gemiddelde. Een aantal maatregelen zoals de versnelde degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen
stort werkzoekenden daarbij nog meer in armoede en is ineffectief 12.

In onze projecten ervaren wij, maar ook onze partners, dat zelfs steeds meer werkenden en mensen
uit de lagere middenklasse vaker in de problemen geraken of constant op de rand van armoede
balanceren. Mensen krijgen hun rekeningen moeilijker betaald. Soms zijn schulden hiervan het gevolg
of de oorzaak. In cijfers nam het aantal gezinnen in budget- en schuldhulpbemiddeling de laatste 5
jaar af in Limburg. Nochtans is, zoals we al stelden, de problematiek niet minder geworden. Maar
factoren als sneller de officiële begeleiding (moeten) verlaten, inzet op preventie, begeleiding door
buddy’s of in groep als alternatief, … maken dat de cijfers gedaald zijn. Eenmalige tussenkomsten
worden daarenboven niet geregistreerd 13.
• Gekleurde armoede
Onze ervaring wordt bevestigd door een recente studie van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek
(KU Leuven) dat stelt dat het fiscale en sociale vangnet in ons land minder herverdelend werkt dan
in het verleden 14. Bij deze toenemende ongelijkheid stelden we ook al eerder een stijging van
gekleurde armoede vast die bevestigd wordt door onderzoekers 15. Mensen van vreemde origine
hebben onvoldoende inzicht in de werking van de maatschappij 16 en komen daarom proportioneel
meer in problemen dan anderen. Bij personen afkomstig buiten België ligt het armoederisico dan ook
drie keer hoger dan bij personen die in België geboren zijn. Het verschil neemt duidelijk toe wanneer
een persoon afkomstig is van buiten de EU-28: 46,3 procent tegenover 11,5 procent geboren in
België 17. Ondanks structurele oorzaken van uitsluiting en achterstelling is er steeds meer focus op de
individuele verantwoordelijkheid vanuit de overheid 18: werk zoeken, uit armoede geraken, strijd
tegen racisme en discriminatie, je sociale netwerk inschakelen voor je zorgnoden, …
• Wonen
Dagelijks stellen we in onze werkingen vast dat het recht op wonen sterk onder druk staat voor
mensen in kwetsbare posities. Nochtans is het recht op behoorlijke huisvesting opgenomen in onze
grondwet. De demografische evolutie binnen Limburg toont dat het aantal alleenstaanden en
eenoudergezinnen groeit, maar we stellen vast dat het aandeel van kleine woontypes niet in dezelfde
mate stijgt. Het aanbod is dus niet goed afgestemd op de vraag. Bovendien doet deze hoge vraag de
prijzen op de private markt stijgen. Meer huurders krijgen problemen met het betalen van hun huur
of het eenvoudigweg vinden van een betaalbare woongelegenheid.

9

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

10

Bron: www.arvastat.be

11

Dit verwijst naar de procentuele verhouding weer tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden en de potentiële beroepsbevolking.

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/een-versnelde-degressiviteit-stort-nog-meer-werkzoekenden-in-armoede-en-isineffectief
12

13

Bron: Vlaamse gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2015- 2018. Vlaamse overheid en SAM vzw, 2019.

14

Bron: https://www.mo.be/nieuws/lage-middenklasse-ook-belgi-steeds-minder-beschermd-tegen-armoederisico

15

Bron: Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert, Dirk Geldof, Leuven, 2013.

16

Bron: Rapport Vlaams Centrum Schuldenlast, pg. 44, 2018.

17

bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium): EU-SILC 2017.

18

Bron: Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2018, Jill Coene, et al. Leuven, 2018.
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Zowel onderzoek 19 als onze praktijkervaring wijst op de vele negatieve gevolgen van slechte
woonkwaliteit. Het tast niet alleen rechtstreeks de gezondheid aan (vb. schimmels in huis), maar
resulteert ook mogelijks in hogere huishoudkosten, slechte schoolresultaten (door gebrek aan rustige
studeerplaats), tewerkstellingsproblemen (door afgelegen wonen van openbaar vervoer), enz. Vooral
in het laagste huursegment waar mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zich vooral
situeren, laat de woonkwaliteit heel wat te wensen over.
In combinatie met het stijgend aantal mensen dat onder de Europese armoedegrens leeft in Limburg,
betekent dit een stijging van het aantal Limburgers dat recht heeft op een sociale woning.
Daarenboven kan de sociale huisvestingmarkt het tempo van de groei van aanvragen niet volgen 20
bevestigen de Limburgse sociale huisvestingmaatschappijen. Het bestaande patrimonium is niet meer
afgestemd op de vraag en kleine nieuwbouweenheden kunnen zo snel niet bijgebouwd worden.
In Limburg staan er in 2018 dan ook ruim 20.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale
woning. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is 5 jaar. Er is een toename sinds 2015 van
huurders die meer dan 30 procent van hun inkomen aan wonen besteden. Die huurders tref je
hoofdzakelijk aan bij alleenwonenden en eenoudergezinnen.
Het aantal dak- en thuislozen stijgt, ook in de landelijke gemeenten 21. Naast deze algemene stijging,
stelt het CAW vast dat de toename van vrouwen en jongeren binnen de groep dak- en thuislozen
opvallend is 22. Onze praktijkervaring bevestigt dit.
Ondanks tijdelijke winteropvang in Genk en Hasselt en lokale initiatieven, blijven daklozen in
Maasmechelen, Sint-Truiden en Tongeren nog steeds in de kou staan. Daarenboven is voor wie niks
heeft, het betalen van deze opvang nog te veel. Eind december 2019 telde Genk 90 daklozen, Hasselt
110 en Sint-Truiden 50.
Woonwagenbewoners mogen wonen in een woonwagen, maar er zijn in Limburg weinig plaatsen
waar je deze mag plaatsen. Limburg beschikt vandaag de dag over 191 standplaatsen voor
woonwagens op residentiële woonwagenterreinen. Deze zijn verspreid over de gemeenten As,
Bilzen, Genk, Ham, Hasselt, Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden, Bree en Meeuwen-Gruitrode. De
woonwagenbewoners melden wachttijden van 6 tot 25 jaar en langer. Daarenboven blijft in onze
provincie de nood aan een doortrekkersterrein hoog. 23.
• Energiearmoede
De dualisering op de woningmarkt wordt scherper, met een risico op energiearmoede (alle vormen)
dat toeneemt bij huurders, in het bijzonder bij sociale huurders. Het risico op energiearmoede bij
huurders ligt twee tot driemaal hoger dan bij eigenaars, en het verschil wordt steeds groter. Zij
kampen op een structurele manier met energiearmoede. Wie 15 tot 20 procent van zijn netto
beschikbaar inkomen moet gebruiken om zijn energiefactuur te betalen kent energiearmoede. Ook
wie zijn of haar verbruik noodgedwongen erg terugdraait om de rekening zoveel mogelijk te
beperken, of vreest de woning niet voldoende te kunnen verwarmen leeft in (verborgen)
energiearmoede 24. In Limburg daalde het aantal behandelde LAC-dossiers elektriciteit van 3.482 in
2012 naar in 1.789 in 2017. Het aantal gezinnen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit is
relatief veel hoger in Genk, Hasselt, Maasmechelen, Beringen, Tongeren en Sint-Truiden.

19

‘Renovatie op doktersvoorschrift’ (van Hoof, Maelstaf & Maes, 2017)

20

Bron: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190505_04377407/radeloze-moeder-vangt-dakloze-zoon-op-betaalbare-huurwoning-onvindbaar

21

Bron: https://www.rimo.be/sov_publicaties/wonen-in-nesten/#more-1820

22

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/17/opvallende-stijging-van-het-aantal-vrouwen-en-jongeren-in-de-dak/

23

Bron: https://www.rimo.be/wp-content/uploads/2020/02/2018-Beleidsdossier-WWB.pdf

24

Bron: https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2019/20190315NDBaroEnerg
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• Onderwijs
Onderwijs is een goede hefboom om uit armoede te geraken of het armoederisico te beperken.
Daarom krijgen scholen op basis van de SES van hun leerlingen extra financiële middelen en extra
omkadering. Het beleid van de school (schoolleiding, leerkracht,…) heeft immers een effect op de
omvang van de prestatiekloof tussen leerlingen met hogere en leerlingen met lagere socioeconomische status. Helaas stellen we vast dat we er niet in slagen deze kloof te dichten, integendeel.
We zien dat kansarmoede dikwijls gepaard gaat met onderwijskansen die in het gedrang komen. Genk
en Maasmechelen scoren voor armoede en onderwijskansen samen, veel negatiever dan gemiddeld
in onze provincie. Ook Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren scoren negatiever.
Limburg is nog altijd koploper in Vlaanderen van kinderen die een schooltoelage krijgen. In het lager
onderwijs is dat 25,3 procent (2017), minder dan de 28,3 procent van 2010 maar dus nog altijd meer
dan het Vlaamse gemiddelde. In het secundair onderwijs is dat gedaald van 33 procent in 2010 naar
31,8 procent in 2017. Toch zitten we hier nog altijd boven het Vlaamse gemiddelde van 27,8 procent.

In 2018 telde het basisonderwijs in Limburg 28.766 indicatorleerlingen. Dit is 33,2 procent van de
leerlingenpopulatie tegenover 33,1 procent van de leerlingenpopulatie in Vlaanderen. Een kind wordt
als indicatorleerling omschreven als ofwel de moeder niet in het bezit is van een diploma of
getuigschrift secundair onderwijs, ofwel het gezin een schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap
heeft gekregen. Het is met andere woorden een soort definitie voor kansarmere leerlingen.
Vergeleken met Vlaanderen telt Limburg procentueel meer leerlingen in het buitengewoon
onderwijs, minder leerlingen in het ASO en meer vroegtijdige schoolverlaters 25. In 2017 telde Limburg
gemiddeld 11,2 procent schoolverlaters t.o.v. het totaal aantal schoolverlaters. Dit alles zorgt voor
lagere doorstromingskansen naar het hoger onderwijs voor Limburgse jongeren en effectief ook voor
een lagere participatie aan dat hoger onderwijs. Werkgevers ervaren bovendien nog altijd dat
opleiding en vorming niet goed aansluiten bij de arbeidsmarkt 26.
• Voedselhulp
Een record aantal mensen is afhankelijk van voedselhulp. 169.642 mensen klopten in 2019 aan bij de
Voedselbank en in datzelfde jaar hielpen de 37 Limburgse Vincentiusverenigingen 3.784 kwetsbare
gezinnen per maand 27. Alleenstaande moeders (van de 43,87 procent alleenstaande ouders gaat het
over 78,74 procent alleenstaande moeders) met kinderen zijn oververtegenwoordigd bij de
begunstigden van de voedselbanken, net als jongere gezinnen waar niemand werkt, zo blijkt uit de
cijfers 28. Toch zijn 10,23 procent van de begunstigden mensen met een betaalde baan. Uit de cijfers
blijkt eveneens een belangrijke verschuiving in armoede van ouderen en gepensioneerden naar
jongeren 29. Deze verschuiving is al enkele jaren bezig en versterkt de andere signalen die aangeven
dat de nood hoog is aan structurele en preventieve armoedebestrijding, met minder druk op sociale
grondrechten.

• Toegankelijke dienstverlening

25

Het niet behalen vaan een diploma hoger secundair onderwijs en geen enkele vorm van onderwijs meer volgen.

26

Bron: Gouverneur Reynders bezorgd over snelle vergrijzing Limburg. Het Belang van Limburg, 9/18/2020, pg. 22

27

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200208_04840234/per-maand-kloppen-3-784-gezinnen-bij-vincentius-aan-voor-voedselpakket

28

Belgische Federatie Voedselbanken, Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

29

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/30/record-bij-de-voedselbanken-een-signaal-van-stijgende-armoede/
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Goede dienstverlening kan het recht op sociale grondrechten helpen waarmaken. Helaas blijkt uit
onze eigen analyse niet alleen dat allerlei diensten, voorzieningen en begeleidingsorganisaties
kampen met wachtlijsten. We stellen ook vast dat het aanbod niet altijd aangepast is aan de noden
van de kwetsbare doelgroep. Tenslotte is er nog heel wat verbeteringsmarge voor wat betreft de
toegankelijkheid (begrijpelijkheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid)
van de dienstverlening: de onoverzichtelijkheid van voorzieningen en de ondoorzichtigheid van de
regelgeving komen het sterkst naar voor in onze analyse. Dit alles betekent dat het recht op
maatschappelijke dienstverlening niet altijd gevrijwaard kan worden voor kwetsbare groepen.
• Gezondheid

Gezond kunnen leven is een noodzaak maar ook een basisrecht. Onderzoek wees al uit dat de kloof
tussen de gezondheidssituatie van mensen met een hoog/gemiddeld inkomen en mensen in armoede
erg groot is. Niet alleen zien we dat de levensverwachting, maar ook de levenskwaliteit lager is bij
mensen in kwetsbare posities. Steeds meer informatie en toepassingen zijn online of via applicaties
beschikbaar, kanalen die kwetsbare groepen moeilijker bereiken. Ook omdat mensen in armoede
meer prangende dagelijkse (overlevings)problemen hebben. Acties of ondersteuning voor een
gezonde levensstijl moeten laagdrempeliger, preventiever en meer aanklampend werken, op maat
van zij die dit net het hardst nodig hebben. Zo vermijden we het uitstellen of zelfs niet opnemen van
gezondheidszorg.
• Vrije tijd
Zich ontplooien in de vrije tijd kan een echte verrijking zijn voor mensen in armoede en hen het gevoel
geven ergens bij te horen. Naast andere aspecten zoals de gezins- en werksituatie, het inkomen en
de gezondheid, hangt sociale en culturele participatie immers nauw samen met het begrip
‘levenskwaliteit’. Deelname aan cultuur kan impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling zoals
creativiteit, vertrouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen, sociale netwerken opbouwen en de
levenskwaliteit verbeteren. Iedereen moet de kans krijgen om zich vrij op het culturele en sportieve
veld te bewegen, maar in de realiteit komen een aantal drempels bovendrijven zoals het beperkte
budget, geen zicht op het aanbod, ...
Daarnaast zijn er de minder zichtbare belemmeringen. Deze zijn veel complexer omdat het gaat over
diepgewortelde gevoelens van zich minder voelen dan anderen, een beperkt sociaal netwerk hebben,
niet weten wat de informele gedragscodes zijn, …

Door besparingen in de zorgsector konden in 2019 heel wat minder mensen in armoede via het
netwerk “Iedereen Verdient Vakantie” op vakantie gaan, terwijl de aanvragen wel blijven stijgen 30.
Ook lokaal zijn er besparingsmaatregelen te voelen: in Limburg zijn er 29 lokale afsprakennota’s
vrijetijdsparticipatie 2020-2025 erkend maar de geplande budgetten hiervoor vallen 6 procent lager
uit. Lokale netwerken krijgen dus minder middelen om samen met mensen in armoede rond diverse
drempels naar vrijetijdsparticipatie te werken en vanuit het lokaal netwerk impulsen te geven naar
een sociaal vrijetijdsbeleid 31.
• Participatie
Tenslotte zien we voor beleidsparticipatie in de nieuwe bestuursakkoorden weinig concrete plannen
en acties rond inspraak voor mensen in kwetsbare posities om de gelegenheid te krijgen om
meningen, noden of voorstellen kenbaar te maken bij zaken waarbij men betrokken is.

30

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200216_04850921/ondanks-grotere-vraag-kunnen-minder-mensen-in-armoede-met-vakantie

31

https://demos.be/blog/nieuwe-afsprakennotas-lokale-netwerken-2020-2025-goedgekeurd
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Betekenis analyse Limburg
Bij de bovenstaande Limburgse analyse valt op dat er op bepaalde plaatsen concentraties zijn van
cijfers die indicatoren zijn van achterstelling en uitsluiting. We vinden ze vooral terug op de oostwestas van onze provincie. Het gaat hier om de voormalige mijngemeenten en hun aangrenzende
gemeenten. Maar meer verspreid komen concentraties van achterstelling en uitsluiting eveneens in
andere regio’s zoals Sint-Truiden en Tongeren in Zuid-Limburg voor.
Tenslotte stellen we in kleine geïsoleerde dorpskernen van het platteland armoede vast die vaak
verborgen blijft en die eveneens een specifieke aanpak vraagt. Deze problematiek vinden we vooral
terug in Zuid-Limburg en in mindere mate ook in het Noorden en het Maasland. Hier lopen bepaalde
categorieën risico: ouderen, alleenstaanden boven de 64 jaar, eenoudergezinnen en vrouwen worden
er meer getroffen door armoede. Vooral inkomensverlies, gezondheidsproblemen, vervoersarmoede
en vervoersafhankelijkheid, terugtredende diensten, voorzieningen en buurtwinkels, oudere,
onaangepaste en oncomfortabele woningen, … zijn er grote problemen.
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Interne analyse
Op basis van een uitgebreide interne analyse van RIMO Limburg bij doelgroep, bestuur, personeel en
partners brengen we onze mogelijkheden en beperkingen in beeld:
STERKTES
Basisvoorzieningen zijn een sterke basis voor
innovatief, participatief en beleidsmatig werken
Sterke 0de en 1ste lijnswerking
Erkenning, waardering van onze kennis, expertise
en ervaring, zowel inhoudelijk als methodisch
Inhoudelijke verscheidenheid en territoriale
spreiding projecten
Sterk
lokaal
netwerk
en
bijhorende
samenwerkingsverbanden
Leer-, welzijns- en kwaliteitsbeleid t.a.v. personeel
Door decretale financiering autonomie t.o.v.
lokale actoren en vrijheid uitvoeren politieke
kernopdracht
Bij goed en langdurig contact lokaal beleid hebben
we invloed op dat niveau
We zijn actief op verschillende beleidsdomeinen,
leggen verbindingen over domeinen heen en gaan
partnerschappen aan
We bereiken de meest kwetsbaren in Limburg op
plaatsen waar we actief zijn
Basiswerk, ontwikkeling & innovatie, opschaling &
beleidswerk als krachtige opbouwwerkelementen

KANSEN
Onze expertise/coaching wordt gevraagd om
sociaal en participatief beleid-corrigerend te
werken
Waardering en erkenning door beleid van belang
basiswerkingen
Evoluties decreet lokaal sociaal beleid
Aandacht voor (kinder)armoede
Meer intergemeentelijke samenwerking rond
relevante beleidsthema’s
Proactief werken vindt ingang (lokaal beleid en
sector)
Er zijn heel wat bondgenoten en partners in het
veld: lokale samenwerking leidt tot wederzijdse
verrijking
Kwaliteitsverbetering
organisatie
door
loopbaanontwikkeling personeel en kennis delen
hierrond binnen sector
Opbouwwerk en sociaal weefsel worden in de
toekomst nog belangrijker
Solidariteit zoeken in organiserend vermogen
van burgers

ZWAKTES
Te weinig reflectie- en regiegroepen op
projectniveau
Te weinig vormgeving projecten door doelgroep
Sterke
lokale
netwerken
zijn
soms
persoonsgebonden en afhankelijk van partners
Interne en externe communicatie kan beter
(standpunt innames en duidelijke profilering)
Onvoldoende milieubewust en duurzaam beleid
Moeilijk behoud van scherpe focus door
complexiteit problematieken doelgroep
RIMO als organisatie relatief onbekend bij de
doelgroep
Beperkte beleidsparticipatie van representatieve
doelgroep met voldoende feedback over impact
Brede ervaring, expertise en kennis van RIMO te
weinig bekend bij partners en oplossingsactoren
Nog te weinig overleg, ervaringsuitwisseling en
samenwerking met strategische partners
Te weinig financiële ruimte voor innovatie

BEDREIGINGEN
Sturing vanuit Vlaamse en (lokale) overheid op
taak, kans bestaat om uitvoerder en toeleider te
worden
Verkeerde verwachtingen partners
Afbrokkelende hulp- en dienstverlening door
besparingen
Problematiek van de doelgroep wordt steeds
complexer
Steeds meer gekleurde armoede
Gebrek aan lange termijn visie en/of kennis bij
sommige lokale overheden
Meer korte termijn projecten waarvoor inzet van
ervaren opbouwwerkers moeilijk maar nodig is
Vermarkting verzwakt kwalitatief sociaal werk
Besparingen op ons ondersteuningsinstituut
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Analyse partners
In wat volgt analyseren we de voor ons belangrijkste Limburgse organisaties en verenigingen die actief
zijn in onze omgeving. Verschillende van hen zijn immers op hetzelfde terrein als RIMO Limburg actief
of hebben dezelfde doelgroep voor ogen. Deze analyse is belangrijk in het opzetten van
samenwerkingsverbanden over de verschillende sectoren heen om zo onze slagkracht te verhogen.
Onderstaande analyse is geen exhaustieve opsomming van de diversiteit aan partners waar we lokaal
mee samenwerken. We vinden het belangrijk om onze partnerschappen in de toekomst uit te breiden
en te intensiveren met bijvoorbeeld het ingebouwd maatschappelijk werk, de justitiehuizen,
ziekenfondsen, … We nemen het “samenwerken in partnerschappen” daarom opnieuw op als een
aparte interne transversale strategische actie voor de komende jaren. De beschrijving van de
uitgebreide en intensieve samenwerking met onze lokale partners gebeurt later op strategisch
actieniveau.
• (Buurt)opbouwwerk door lokale besturen
Een beperkt aantal lokale besturen (Hasselt, Heusden-Zolder,…) organiseert rechtstreeks of
onrechtstreeks zelf het buurt- en opbouwwerk. RIMO Limburg biedt hier vormen van ondersteuning
en samenwerking aan op vraag. Zo coachen we wijkwerkers en doen we de procesbegeleiding voor
de opmaak van een actieplan voor lokale besturen.
• Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg (CAW Limburg)
In Limburg is het hulpaanbod van het CAW Limburg lokaal erg divers: individuele psychologische
begeleiding,
relatiebegeleiding,
opvoedingsondersteuning,
echtscheidingsbemiddeling,
budgetbegeleiding of schuldbemiddeling, tijdelijk verblijf in een vluchthuis, crisisopvang of opvang
voor mannen, vrouwen of gezinnen, … Iedereen kan terecht bij een CAW met bijna elke vraag over
welzijn. Het CAW helpt met informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding.

Samenwerking met het CAW komt het meeste tot stand bij concrete projecten in het werkveld. Zo
werken we in Leopoldsburg en Maasmechelen samen met het CAW en de geestelijke
gezondheidszorg in het project Peer Support Points waarbij doelgroep elkaar steunt om de band
tussen armoede en psychische kwetsbaarheid te begrijpen en op te lossen in begeleiding. In SintTruiden is er een gezamenlijk Cabrio project rond begeleiding van daklozen opgezet met onder andere
het CAW. Ook in Hasselt is het CAW een partner in ons project met dak- en thuislozen.
We willen nog meer aanvullend werken in projecten. Ons groepsmatig werk kan aanvullend en
versterkend werken naast de individuele begeleiding van het CAW. Er kan meer toeleiding gebeuren
van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het CAW en omgekeerd. Tenslotte neemt RIMO Limburg
een rol op voor wat betreft de versterking van de toegankelijkheid van deze hulpverlening op de
eerste lijn. We zouden ook op lokaal beleidsniveau nauwer kunnen samenwerken. Bij de evaluatie
van het huidige meerjarenplan en de opmaak van de omgevingsanalyse werd het CAW alvast
betrokken. Omgekeerd heeft RIMO Limburg input gegeven bij de opmaak van nieuwe beleidslijnen
van het CAW. We overleggen regelmatig op beleidsniveau over onze samenwerking(en) en
strategische inzet. CAW Limburg is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van RIMO Limburg.
Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LISS) als onderdeel van het CAW Limburg is vooral actief in het
laagdrempelig aanwezig zijn op straat voor een gedeeltelijk gemeenschappelijke doelgroep van
maatschappelijk kwetsbaren die tussen de mazen van het net glippen en dikwijls geen aansluiting bij
het reguliere aanbod vinden. Er zijn goede contacten op beleidsniveau zoals in het partnerschap
Ieders Stem Telt, toelichtingen op teamoverleg, … Maar vooral in het werkveld zijn er verschillende
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intensieve samenwerkingen met het plaatselijke jeugdwelzijnswerk. Vb. Meulenberg, Waterschei,
Sint-Truiden, … RIMO Limburg is tenslotte vertegenwoordigd in de stuurgroep van het LISS.
• Jeugdwerk
Groep INTRO en Arktos werken op de eerste lijn en hebben een aanbod voor jongeren in
achtergestelde buurten. De projecten zijn gericht op het versterken van sociale vaardigheden,
onderwijs, arbeidsattitudes, vrije tijd, … Hoofdactiviteiten zijn vormen, ondersteunen en signaleren.
Arktos is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van RIMO Limburg.

Het voormalige CMGJ (Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jongeren), nu Uit de Marge, is
het Limburgs steunpunt voor maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren. Zij bieden op
de 2de lijn vorming en ondersteuning aan alle organisaties, diensten en overheden in Limburg die met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werken. Uit de Marge is onze partner in Ieders Stem
Telt en ook op beleidsniveau zijn er goede contacten met deze organisatie.
• Lokaal Sociaal Beleid
Het lokaal sociaal beleid is het resultaat van de acties die gemeente, stad en andere overheden, semipublieke, private en privé-organisaties ondernemen om de sociale grondrechten voor iedereen te
realiseren. De lokale sociale beleidsplannen bevatten dan ook dikwijls maatregelen die op één of
andere manier aansluiten bij de doelgroepen en de opdrachten van RIMO Limburg. Enkele lokale
besturen zijn vertegenwoordigd in de beleidsorganen van RIMO Limburg.
• Minderhedensector
Sinds 2015 voert het Extern Verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering het Vlaams
integratiebeleid uit. Je vindt in de antenne van het Agentschap in Limburg alle diensten voor
integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen. Voor een goede opvang en begeleiding van
nieuwkomers werken ze in Limburg samen met het Huis van het Nederlands. Het agentschap sluit een
jaarlijkse overeenkomst met de Limburgse Integratieraad (LIR) om adviezen te formuleren en
activiteiten te organiseren relevant voor onze samenleving in al haar superdiversiteit.

Er zijn 12 lokale integratiediensten in Limburg. Zij voeren het integratie- en inburgeringsbeleid uit op
het gemeentelijk niveau. Er is een LID in elk van de 5 mijngemeenten: Beringen, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Genk en Maasmechelen. De 7 andere lokale integratiediensten vind je in Ham,
Hasselt, Maaseik, Lommel, Dilsen-Stokkem, Leopoldsburg en Sint-Truiden. In het noorden van de
provincie werken er 8 gemeentes samen via de Limburgse Welzijnsregio in een intergemeentelijke
integratiedienst met een eigen medewerker, een beleidsplan en daaraan gekoppelde acties.
In Limburg is er ook een Limburgs Platform Vluchtelingen actief. Dit is een netwerk van vrijwilligers,
comités, organisaties en personen die zich inzetten voor mensen op de vlucht in Limburg. Zij spreken
een specifieke doelgroep aan van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en in die zin
bundelen we de krachten regelmatig op lokaal niveau.
RIMO Limburg werkt lokaal in verschillende projecten samen met de minderhedensector, maar ook
op provinciaal niveau bundelen we de krachten zoals in het project Ieders Stem Telt en via onze
vertegenwoordiging in de LIR.
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• Provincie Limburg
Sinds de afschaffing van de bevoegdheden voor de persoonsgebonden materies op dit provinciaal
niveau, is de rol van de provincie voor ons instituut erg veranderd. Desalniettemin blijft het een
belangrijk niveau van schaalgrootte om gezamenlijk initiatieven te nemen, uit te wisselen, te leren of
om voor relevante beleidsmateries input te geven. Ook verlenen we onze actieve medewerking aan
de Limburgse dienst Data en Analyse dat permanent gegevens verzamelt en ter beschikking stelt aan
derden.

We brengen regelmatig onze expertise en ervaring in op verschillende overlegplatforms zoals in het
Overleg Lokaal Sociaal Beleid², Provinciaal overlegplatform Wonen-Welzijn, Provinciaal
Managementcomité PDPO, Sterk Sociaal Werk in Limburg, … We zijn ook partner van de 2 Regionale
Zorgregio’s in Limburg. We nemen deel aan overleg van Eerstelijnszones en Geïntegreerd Breed
Onthaal wanneer relevant voor onze werking.
• Samenlevingsopbouw

De andere instituten voor Samenlevingsopbouw zijn belangrijke partners. We delen onze visie over
de strijd tegen achterstelling en uitsluiting van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. We
gebruiken ook een gemeenschappelijk referentiekader en ordeningskader voor onze strategische
doelen. We werken samen aan sector-strategische projecten zoals de Stek, Ieders Stem Telt, Week
van Verbondenheid, onderwijs, projectverkenning solidariteit, wonen op maat en Noodkoopfonds.
RIMO Limburg maakt deel uit van de beleidsgroep, partners in vorming, werkgroep registratie,
werkgroep kwaliteitszorg, sectoroverleg Ieders stem telt, sectoroverleg wonen, werkgroep onderwijs,
sectoroverleg werken in aandachtsgebieden, sectoroverleg maatschappelijke dienstverlening,
werkgroep communicatie en de werkgroep ordeningskader. We werken mee aan het gezamenlijk
toekomsttraject met als doel een meer krachtdadige sector Samenlevingsopbouw.
• Sociaal-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden32

In Limburg zijn er op dit moment 5 erkende sociaal-culturele verenigingen van etnisch-culturele
minderheden actief: Acli Vlaanderen, AIF+ (Actieve Interculturele Federatie), Internationaal Comité,
Unie van Actieve Verenigingen (voormalige Turkse Unie van België) en Bindus (voormalige Unie van
Turkse Verenigingen). Deze verenigingen zijn koepels van zelforganisaties van vrijwilligers die sociaalculturele activiteiten voor hun leden en andere geïnteresseerden organiseren. Dit gebeurt steeds met
de focus op etnisch-culturele minderheden en het maken van verbinding met de brede samenleving.
Zowel qua doelgroep, doelstelling als werkwijze zijn er verschillende overeenkomsten met RIMO
Limburg. Samenwerken om de uitsluiting en de achterstelling van maatschappelijk kwetsbaren van
mensen van andere etnische origine tegen te gaan, is bijgevolg aangewezen. In verschillende
projecten gebeurt dit nu al. Ook op provinciaal niveau organiseerden we gezamenlijk activiteiten zoals
een boekvoorstelling over de gevolgen van racisme. In de toekomst kunnen we deze samenwerking
in het kader van de concretisering van een aantal doelstellingen op strategisch actieniveau nog
intensifiëren.
• Stebo
Stebo is in Limburg actief zowel op het terrein van het buurtopbouwwerk als op het vlak van wonen
(renovatiebegeleidingen), energie en tewerkstelling. In Genk en Houthalen-Helchteren werd de
voorbije jaren samengewerkt in het kader van het stedelijk buurtopbouwwerk. Regelmatig werd er

32

Dit is de officiële benaming voor wat in de sociale en integratiesector gangbaar bekend staat als “migrantenfederaties”.
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ook meegewerkt aan tweedelijnsactiviteiten. Op provinciaal niveau werkten we gezamenlijk in het
tijdelijk platform en bijhorende publicatie “Wonen in nesten” waarbij we aandacht vragen voor een
lokaal woonbeleid op maat van hedendaagse huishoudens en actuele woonbehoeften. Stebo is een
partner in het project Ieders Stem Telt en ook rond onze doelen voor een beter woonaanbod zullen
we in de toekomst nauwer samenwerken. Wij zijn vertegenwoordigd in hun Algemene Vergadering.
• Verenigingen waar armen het woord nemen, armoedeverenigingen en welzijnsschakels

In Limburg hebben een aantal mensen die in armoede leven zich verenigd in 'verenigingen waar
armen het woord nemen'. Limburg telt 7 erkende en 4 niet-erkende verenigingen, daarnaast bestaan
er nog tal van zelforganisaties. Een aantal verenigingen zijn gegroeid uit projecten van RIMO Limburg,
maar er zijn ook verenigingen die zelf georganiseerd zijn.
Hun werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in armoede. In dialoog met hen komen
voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen. De voorwaarden om erkend te
worden als vereniging bieden heel wat raakvlakken met samenlevingsopbouw. RIMO Limburg geeft
ondersteuning op maat aan de verenigingen om tegemoet te komen aan de erkenningscriteria. We
bieden directe ondersteuning aan SOMA in Maasmechelen, OnderOns in Sint-Truiden, Ons Centrum
in Leopoldsburg, De nieuwe Volksbond in Tongeren en Het Open Poortje in Lummen.
In 2010 richtte RIMO Limburg in samenwerking met de provincie Limburg het Trefpunt Armoede op
om Limburgse armoedeverenigingen extra te ondersteunen. Het Trefpunt vormde een antwoord op
de vraag van Limburgse armoedeverenigingen om bovenlokaal samen te werken om de dynamiek van
armoedebestrijding te versterken. Het Trefpunt Armoede versterkt mensen in armoede en
armoedeverenigingen. Het bundelt de krachten om armoede te bestrijden en bouwt een sterk
netwerk van armoedeverenigingen en partners uit. Het neemt standpunten in en formuleert
adviezen.
Bij de evaluatie van het huidige meerjarenplan en de opmaak van de omgevingsanalyse werd het
Trefpunt Armoede betrokken.
• Vormingplus Limburg

Als regionale vormingsinstelling creëren zij een breed gamma aan leerrijke praktijken voor
volwassenen. Ze brengen mensen in hun vrije tijd samen en versterken hen, als gemeenschap, groep
en individu. In hun meerjarenplan voor de periode 2021-2025 formuleerden ze een aantal doelen
waarrond we in de toekomst zeker zullen samenwerken. Het gaat dan vb. over het doel om de
structurele aspecten van armoede en uitsluiting zichtbaar te maken en mensen het individueel
schuldmodel in vraag te doen stellen. Maar ook het willen organiseren van een vormingsaanbod dat
mensen in armoede versterkt en kansen geeft om te participeren in de samenleving is relevant voor
onze doelgroep. Wij maken deel uit van het Bestuur van VormingPlus Limburg.
• Huurderssyndicaat
Het huurderssyndicaat geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. Zij informeert
huurders over hun rechten en plichten en verdedigt bovendien de belangen van alle huurders. Er is
heel wat samenwerking met het huurderssyndicaat in concrete projecten in het werkveld. Het
huurderssyndicaat is een partner in het project Ieders Stem Telt.
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STRATEGISCHE OPTIES
KEUZE VOOR DRIE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
De volgende vijf jaar zetten we in op drie strategische doelstellingen: grond- en mensenrechten,
krachtige buurten en steden en collectief burgerschap. Deze drie strategische doelstellingen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze kunnen niet van elkaar losgeknipt worden, want ze zijn
samen essentieel om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren.

Van grondrechten naar grond- en mensenrechten
In samenwerking met SAM, steunpunt Mens en Samenleving, verdiepte Samenlevingsopbouw haar
politieke kernopdracht. Dit bijgestelde praktijkkader daagt de sector uit om haar doelstellingen en
strategieën voor structurele verandering te verfijnen. Een belangrijke aanvulling is de verbreding van
grondrechten naar grond- en mensenrechten.
Samenlevingsopbouw sluit hiermee aan bij de conclusies van het congres Sterk Sociaal Werk.
Mensenrechten zijn voor ons een leidend principe. Ze omvatten rechten uit de eerste, tweede en
derde generatie:
1. Rechten van de eerste generatie verwijzen naar burgerrechten en politieke rechten, zoals het recht
op vereniging en het recht op vrije meningsuiting.
2. Onder de tweede generatie worden sociaaleconomische en culturele rechten verstaan, zoals het
recht op arbeid, op onderwijs, sociale bescherming of huisvesting.
3. De rechten van de derde generatie slaan op collectieve rechten, zoals het milieu. Denk daarbij aan
het recht op een gezonde leefomgeving, op natuurlijke hulpbronnen ...

Krachtige buurten en steden
Pleinen, buurten, wijken, gemeenten en steden … zijn het werkterrein van Samenlevingsopbouw. De
sector is actief in aandachtsgebieden waar mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid
ruimtelijk geconcentreerd zijn en elkaar bestendigen. Opbouwwerkers vertrekken vanuit een
gedegen gebiedsanalyse die voortbouwt op de leefwereld en het behoefteperspectief van bewoners.
Ze pakken niet enkel noden en problemen aan, maar zetten ook de aanwezige kracht van het gebied
en haar bewoners in.

Collectief burgerschap
In het traject naar het nieuwe meerjarenplan kwamen enkele nieuwe onderwerpen onder de
aandacht: ‘democratie’, ‘diversiteit, racisme en polarisering’, ‘klimaat en sociale rechtvaardigheid’
en ‘solidaire en warme samenleving’. Deze actuele thema’s raken aan grond- en mensenrechten,
maar voegen extra klemtonen toe omdat ze het risico in zich dragen nieuwe ongelijkheden te
creëren en bestaande ongelijkheden te versterken. We streven naar een inclusieve samenleving
waar iedereen een volwaardige plaats heeft. De focus ligt op solidariteit en burgerschap.
Opbouwwerkers versterken mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zodat ze in deze vier
thema’s een evenwaardige stem krijgen. Daarbij gaat echter steeds ook cruciale aandacht naar de
realisatie van grond- en mensenrechten.
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STERKE SECTORSAMENWERKING
Om de impact van ons werk te vergroten is de interne samenwerking tussen de instituten van
Samenlevingsopbouw essentieel. Vanaf de start van het proces dat tot dit meerjarenplan leidde, werd
de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op gezamenlijk gekozen thema’s en acties, die we op
Vlaams en Brussels niveau samen willen opnemen. Als makelaar van oplossingen zetten we bij de
ontwikkeling van projecten en de opschaling ervan, sterk in op deze interne samenwerkingen net
zoals op de samenwerking met diverse partners zoals lokale en bovenlokale overheden,
middenveldorganisaties, bedrijven ...
De samenwerking uit zich o.a. in:
• Gezamenlijk gekozen projecten


met inzet van opbouwwerkers van de respectievelijke instituten.



met inbreng vanuit de instituten voor projectcoördinatie.

• Samenbrengen en opbouwen van inhoudelijke expertise.
• Gezamenlijke modelontwikkeling.
• Lerend netwerk

We werken in alle opbouwwerkprojecten volgens hetzelfde doelstellingenkader. Zo hanteren we
hetzelfde kompas en trekken we aan hetzelfde zeel.
SAMENWERKING MET SAM VZW
Sterk sociaal werk kan enkel bestaan met een degelijk ondersteuningsaanbod. Om de impact op het
terrein te vergroten is het taal geven aan goede praktijken, het vormen van opbouwwerkers, het
opzetten van sensibiliserende en beleidsgerichte acties, … essentieel.
Samenlevingsopbouw heeft de ondersteuning van SAM vzw nodig voor de ondersteuning op o.a.
volgende onderdelen:
• opbouw en borging van expertise,
• praktijk- en methodiekontwikkeling,
• opschaling van praktijken,
• beleidsgerichte acties,
• informatie en sensibilisering,
• vormingsbeleid: o.a. basisopleiding opbouwwerkers,
• organisatie van contexten en processen die leren bevorderen.

We hopen te mogen rekenen op de gevraagde ondersteuning door SAM.
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SAMENLEVINGSOPBOUW POST CORONA
In volle coronacrisis werd aan dit meerjarenplan de laatste hand gelegd. Het is duidelijk dat deze
periode een blijvende maatschappelijke impact zal hebben. Het virus maakt geen onderscheid tussen
mensen, maar de gevolgen van de pandemie zijn niet voor iedereen dezelfde. COVID-19 zet de
bestaande ongelijkheden in onze samenleving op scherp.
Opbouwwerkers hebben hier onmiddellijk op gereageerd. We hebben ons van bij het begin van de
crisis pijlsnel georganiseerd om de vele spontane solidariteitsinitiatieven te faciliteren en bestaande
lacunes op te vullen. Zo gingen opbouwwerkers de buurten in om mensen in een kwetsbare positie
te informeren over de maatregelen die de overheid nam, zorgden ze ervoor dat voedselhulp niet in
het gedrang kwam, maakten ze het voor gezinnen zonder tuin mogelijk om van groene ruimte te
genieten, enzovoort. Vanuit de noden die we vaststelden op het terrein en de signalen die we
opvingen, werkten we dus alternatieven uit en deden we beleidsvoorstellen.
De solidariteit in de samenleving was groot en ook de overheid deed haar duit in het zakje. Binnen
enkele weken tijd stelde ze ongeziene middelen ter beschikking om de economie te ondersteunen.
Broodnodige maatregelen. Toch bleken mensen in een kwetsbare positie er soms niet voor in
aanmerking te komen. Zo hadden mensen in een precaire arbeidssituatie geen recht op technische
tijdelijke werkloosheid en mochten huurders de betaling van hun huur niet uitstellen. In de toekomst
wil Samenlevingsopbouw de overheid er blijvend op attent maken dat ook deze groepen recht
hebben op een menswaardig bestaan.
De signalen die opbouwwerkers tijdens de crisis opvingen, hebben ons gesterkt in de keuzes in dit
meerjarenplan. In het post-coronatijdperk zal het cruciaal zijn om werk te maken van grond- en
mensenrechten, krachtige buurten en steden en collectief burgerschap. De combinatie van deze drie
zal eens te meer nodig zijn.
Bovendien herinneren opbouwwerkers zich dat ons sociaal bestel in 2008 een uiterst effectief wapen
tegen de financiële crisis bleek. Het heeft er alle schijn van dat dit sociaal systeem opnieuw een sterk
schild vormt tegen deze gezondheidscrisis. Reden genoeg om straks niet op onze sociale zekerheid te
besparen, maar er net extra in te investeren.
Samen met partners zoals CAW, Netwerk tegen Armoede, VHM, ... volgen we de gevolgen van de
crisis verder op in het nieuwe meerjarenplan. Deze samenwerkingsverbanden ijveren er de komende
vijf jaar voor dat gepaste maatregelen worden genomen opdat de situatie van mensen in een
kwetsbare positie na de coronacrisis op een structurele manier verbetert.
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STRATEGISCHE OPTIES RIMO LIMBURG
In dit meerjarenplan kiest samenlevingsopbouw RIMO Limburg ervoor om wat betreft grond- en
mensenrechten te focussen op Sociale bescherming, Wonen en Onderwijs.
Hiermee dragen we bij aan solidaire en rechtvaardige structuren en mechanismen die deze grond- en
mensenrechten garanderen.
Vanuit grond- en mensenrechten en geënt op onze basiswerkingen zetten we dit meerjarenplan meer
in op experimenteren en innoveren. Dit betekent dat innoveren, experimenteren,
methodiekontwikkeling en eventueel opschalen de nodige aandacht krijgt naast wet- en regelgeving.
Daarnaast voeren we mee het publieke debat.
Ook zorgen we voor een betere wisselwerking tussen onze basiswerkingen en themawerkingen voor
de verschillende sociale grondrechten. Via onze registratie en voortgangsrapportage brengen we in
beeld aan welk thema/sociaal grondrecht we op welke manier bijdragen. Een strategische actie kan
bijdragen aan verschillende strategische en operationele doelen. Via aangepast intern overleg
communiceren basiswerkingen en themawerkingen hierover met elkaar.

Toelichting Wonen
Samen met inkomen liggen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie het meest wakker van
hun woonproblematiek die maar niet opgelost geraakt.
De nood aan betaalbare woningen blijft in Limburg groter dan het aanbod van de sociale
huisvestingmarkt aan kan. Er zijn 20.000 sociale woningen, maar er zijn er nog eens 20.000 nodig. Ook
sociaal verhuurkantoren botsen op hun grenzen om woningen te verhuren. De gemiddelde wachttijd
per toewijzing van een sociale huurwoning in 2019 in Limburg is 4 jaar.
Naast discriminatie is dit te kleine woonaanbod een belangrijke oorzaak van de
oververtegenwoordiging van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie op de krappe en dure
private woonmarkt. De woonkwaliteit in dit segment van de huurmarkt laat bovendien heel wat te
wensen over. Mensen wonen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Het gaat hier zowel over het
fysieke (veiligheid, grootte, energetisch verantwoord, …) als het sociale (samenleven) aspect. Het
reglementair kader is daarbij niet afgestemd op mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Het blijft volgens ons daarom nodig om in te zetten op het grondrecht Wonen door te strijden voor
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen. Dit is immers een voorwaarde om te werken aan
het algemeen welzijn van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De afstemming tussen
de beleidsdomeinen wonen en welzijn is een zeer belangrijk aspect van ons beleidsbeïnvloedend werk
met onze oplossingsactoren en samenwerkingspartners.
Hoewel we met deze doelstelling sterk inzetten op onze politieke opdracht, gebeurt er ook altijd een
agogisch emancipatieproces met de doelgroep. Deze doelgroep zijn hier de meest kwetsbaren:
woonwagenbewoners, daklozen, mensen met een laag inkomen, 1-oudergezinnen, sociale huurders,
mensen met een psychische problematiek, etnisch-culturele minderheden, ouderen met een laag
pensioen, private huurders in precaire woonsituaties, … Voor hen “met de minst gunstige papieren”
is zowel de sociale als de private huurmarkt het minst toegankelijk. Dit willen we dan ook op een
gecoördineerde en afgestemde manier bevorderen door de volgende jaren in te zetten op het lokaal
woonbeleid en de woonkwaliteit. We werken hiervoor samen met verantwoordelijken, partners of
nog te responsabiliseren actoren om in een gezamenlijk traject onze doelstellingen te realiseren.
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Toelichting Recht op sociale bescherming
De grondwet geeft iedereen recht op recht op een menswaardig inkomen en op een kwaliteitsvolle
en toegankelijke hulp- en dienstverlening op alle levensdomeinen, maar in de praktijk blijft dit voor
een aanzienlijk aandeel van de rechthebbenden vaak dode letter.
Door een te complexe regelgeving, gebrek aan informatie, slechte ervaringen met bevoegde
instanties, of schaamte doen duizenden mensen hun recht niet gelden. Zij bevinden zich in staat van
onderbescherming. Hiermee verwijzen we naar het niet of onvoldoende kunnen realiseren van je
sociale grondrechten, rechten die je in staat stellen om een menswaardig leven te leiden.
Lokale besturen dienen hiervoor hun regierol op te nemen. De inkanteling van OCMW ’s in de lokale
besturen kan hier zeker invloed op hebben. Bij behoud van middelen voor en een goed afgestemde
visie op lokaal sociaal beleid heeft dit veel opportuniteiten. De investering verdient zichzelf ook terug
op andere levensdomeinen.
Eénpersoonshuishoudens, personen die op het platteland wonen, zelfstandigen en lager opgeleiden
lopen een hoger risico op onderbescherming. Wanneer mensen hun rechten kunnen realiseren en
een menswaardig leven kunnen leiden, zijn ze beter in staat deel te nemen aan de samenleving en
hun plichten in die samenleving na te komen.
Inkomensgarantie en toegang tot basisvoorzieningen voor mensen in kwetsbare posities verzekeren,
staat voor ons centraal in deze doelstelling om onderbescherming aan te pakken. Samen met onze
doelgroep, de betrokken partners en oplossingsactoren nadenken over hoe de realisatie van sociale
bescherming beter kan, is een belangrijke rol van RIMO Limburg. Op basis van collectieve signalen
van de 1ste lijn, formuleren we constructieve aanbevelingen voor structurele beleidsveranderingen
om uitsluiting en achterstellingsmechanismen in de toekomst te voorkomen.
De aanpak van deze toestand van onderbescherming is een gedeelde verantwoordelijkheid van
verschillende actoren, elk vanuit hun deskundigheid en bevoegdheid. Dit vraagt samenwerking tussen
(sociale) organisaties en de wijk, de ruimere omgeving, de stad of gemeente.

Toelichting Recht op onderwijs
Het systeem van gelijke onderwijskansen werkt voorlopig niet overal. Kinderen uit kansarme gezinnen
hebben een ongelijke startpositie en dit blijft dikwijls zo in hun verdere schoolcarrière. Ons
onderwijssysteem zwakt deze ongelijkheid niet af, maar bevestigt en versterkt deze zelfs. Naast de
socio-economische positie van de gezinnen worden ongelijke kansen ook veroorzaakt door
taalachterstand en de kloof tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur. De school moet beter op de
hoogte zijn van de thuissituatie van jongeren en meer inzicht in de leefwereld van maatschappelijk
kwetsbaren hebben. Omgekeerd is ouderbetrokkenheid ook een belangrijke factor in de slaagkansen
van de kinderen.
Met het stijgend aantal geboortes in kansarme gezinnen stijgt de behoefte van zowel ouders als
basisscholen naar een sterke omkadering en ondersteuning. Inspelend op de stijgende aandacht
inzake kinderarmoede kunnen we scholen en beleidsmakers appelleren om meer op die basisscholen
in te zetten. En kunnen we onze ruime expertise in de diverse domeinen (o.a. participatie,
grondrechten) ter beschikking stellen om preventief en oplossingsgericht aan het werk te gaan in
lokale praktijken van onderwijsopbouwwerk.
Precies omwille van onze knowhow op die diverse domeinen kunnen we als RIMO Limburg
versterkend en verbindend werken naar ouders in maatschappelijk kwetsbare posities, de scholen en
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de lokale gemeenschap. Samenwerking en ondersteuning op maat tussen deze 3 spelers heeft immers
een positief effect op de ontwikkelingskansen van leerlingen, verhoogt de betrokkenheid van
gezinnen en versterkt leerkrachten in hun kerntaak.
Leerkrachten en schoolteams moeten ondersteund worden op weg naar een inclusief en sociaal
gecorrigeerd schoolbeleid. Tegelijkertijd versterken we ouders in maatschappelijk kwetsbare posities
in hun ondersteunende rol bij de schoolloopbaan van hun kinderen. We doen dit ook door in te
werken op de maatschappelijke omgeving van de ouders. We zetten in op lokale weefsels waar
ouders en scholen ondersteund worden bij de brede ontwikkelingskansen voor hun kinderen.
Voor RIMO Limburg staat de visie centraal dat een schoolbeleid dat gelijke kansen beoogt, voor alle
betrokken partijen positief is. Hierbinnen is enkel specifieke aandacht nodig voor groepen in
maatschappelijk kwetsbare posities. Gelijke onderwijskansen betekent dus niet dat er geen
verschillen mogen zijn in de onderwijsresultaten van kinderen, maar wel dat die verschillen niet
verbonden mogen zijn met hun sociale afkomst.
Door op maat van de school en de ouders te werken, kunnen we innovatieve, werkzame en
alternatieve oplossingen bewerkstelligen om de slechte slaagkansen van kwetsbare leerlingen
verbeteren. Op basis van geslaagde lokale acties mobiliseren we ouders, scholen en de lokale
gemeenschap en geven we signalen aan het beleid. Hierbij hebben we aandacht voor het promoten
van beleidsnetwerken binnen de gemeente, intergemeentelijk en op Vlaams niveau. En tegelijkertijd
voor expertisenetwerken rondom een of meerdere scholen.
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EXTERNE WERKING: THEMA’S EN DOELSTELLINGEN
SD1: GROND- EN MENSENRECHTEN
Alle mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hebben volwaardige toegang tot grond- en
mensenrechten, zodat sociale rechtvaardigheid wordt gegarandeerd en zij een menswaardig leven
kunnen leiden.
Samenlevingsopbouw zet zich in voor een sociaal rechtvaardige samenleving waarin alle burgers een
menswaardig leven kunnen leiden. Hiervoor is het nodig dat iedereen kan beschikken over goede
huisvesting, kwaliteitsvolle arbeidskansen, een gezond leefmilieu, kansen tot ontplooiing, ... en dit op
gelijkwaardige wijze.
Artikel 23 en 24§3 van de Belgische Grondwet benoemen het recht op arbeid, sociale zekerheid,
sociale bijstand, juridische bijstand, gezondheid, onderwijs, culturele en maatschappelijke
ontplooiing en wonen. Beide grondwetsartikels zorgen ervoor dat de overheid zich dient in te
spannen opdat mensen een waardig bestaan kunnen leiden en zich volledig kunnen ontwikkelen.
Deze rechten kunnen enkel gerealiseerd worden als de overheid werk maakt van herverdeling.
Vandaag is er op het vlak van grond- en mensenrechten nog veel werk aan de winkel.
Onderwijskansen zijn niet gelijk, een woning of werk is niet voor iedereen beschikbaar, de sociale
bescherming is ontoereikend. We zien ziet het als onze taak om de verschillende overheden op hun
verantwoordelijkheid te wijzen en hen instrumenten aan te reiken om hun opdracht, zoals
omschreven in de grondwet, waar te maken.
In dit meerjarenplan kiest Samenlevingsopbouw ervoor om voornamelijk te focussen op Arbeid,
Wonen, Onderwijs en Sociale bescherming, … Binnen deze thema’s werken opbouwwerkers aan
innovatieve modellen en ijveren ze voor een socialere wet- en regelgeving. Bovendien voeden ze mee
het publieke debat. Samenlevingsopbouw zet hiervoor onder andere in op duurzame jobs, onderwijs
dat alle kinderen kansen biedt, betaalbare en kwalitatieve woningen en goede nutsvoorzieningen die
voor iedereen toegankelijk zijn.
Op die manier dragen we bij aan solidaire en rechtvaardige structuren die deze grond- en
mensenrechten garanderen.
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RECHT OP SOCIALE BESCHERMING
OD SOCIALE BESCHERMING
Het sociaal beleid is aangepast aan de noden en behoeften van mensen in een maatschappelijk
kwetsbare positie. Overheden stimuleren en ondersteunen proactief handelen en nemen structurele
maatregelen in de strijd tegen onderbescherming.
Toelichting
Sociale bescherming is het geheel van sociale bijstand en sociale zekerheid. Het is een grondrecht dat
via drie pistes concreet vorm krijgt: (1) het recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand, (2)
het recht op een menswaardig inkomen en (3) het recht om voor alle levensdomeinen een beroep te
kunnen doen op een kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp- en dienstverlening.
In realiteit bestaan er heel wat drempels die gaten slaan in de sociale bescherming. Het gaat hier
bijvoorbeeld over complexe regelgeving of administratieve rompslomp. Tegelijk worden rechten
steeds meer voorwaardelijk. We kaarten deze tendens aan en creëren draagvlak om dit voor-wathoort-wat-denken te keren.
In de strijd tegen onderbescherming werken opbouwwerkers aan nieuwe modellen die de hulp en
dienstverlening verbeteren. Ze werken hiervoor samen met diverse betrokkenen. Tegelijk versterken
ze mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zodat zij zelf beter voor hun rechten kunnen
opkomen.
OD LOKAAL SOCIAAL BELEID
Het lokaal bestuur is ondersteund en versterkt in functie van het verder uitbouwen van haar Lokaal
Sociaal Beleid door ons advies en onze inspiratie over hoe haar regierol concreet in te vullen zodat
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities hun rechten kunnen realiseren, een menswaardig
leven leiden en beter deelnemen aan de samenleving.
Toelichting
Het decreet lokaal sociaal beleid biedt enkele belangrijke kapstokken voor lokale besturen en partners
om aan de slag te gaan in het aanpakken van onderbescherming waaronder de “Regierol lokaal sociaal
beleid”. Deze regierol veronderstelt het stimuleren van visie en draagvlak, het structureel verankeren
van beleid en het ondersteunen van alle spelers om hun taak en rol correct te vervullen. Participatie
en dialoog, maar ook samenwerken en netwerken zijn essentiële kernprocessen hiervoor. We stellen
helaas vaak vast dat vele partners die diensten aanbieden elkaar onvoldoende kennen en dus dikwijls
ook (nog) niet samenwerken. Bovendien is door de stijgende complexiteit van de problemen van
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities intersectorale samenwerking en afstemming meer dan
ooit nodig. In hun regierol moeten de lokale besturen dit organiseren.
Als generalisten kunnen wij deze regierol ondersteunen en faciliteren waarbij wij lokale besturen
stimuleren om netwerken met organisaties en partners rond grondrechten te verzamelen om zo de
situaties van onze doelgroep beter en sneller te kunnen verbeteren voor het desbetreffende
grondrecht. Als partners en oplossingsactoren elkaar kennen en beter samenwerken, kunnen ze ook
beter naar elkaar doorverwijzen. Dit kan via specifieke projecten of dialoogtrajecten waarbij we op
lange termijn veel denken te kunnen verbeteren met en voor onze doelgroep. Daarnaast zijn
informatie en kennis, automatische rechtentoekenning, outreachend handelen, kwalitatieve hulp- en
dienstverlening, geïntegreerde basisvoorzieningen en informele netwerken belangrijke werkpistes
waarvan de processen en resultaten structureel verankerd moeten worden door het lokaal beleid.
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RECHT OP WONEN
OD KWALITEITSVERBETERING OP DE WOONMARKT
Praktijken, modellen, instrumenten en regelgeving om de woonkwaliteit te verbeteren voor mensen
in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn ontwikkeld, erkend door oplossingsactoren en
opgeschaald. Dit leidt tot een substantiële verbetering van de woonkwaliteit in de onderste
segmenten van de woningmarkt.
Toelichting
Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringskennis wijzen op de negatieve gevolgen van een
slechte woning. Het tast de gezondheid aan, maar resulteert ook in slechte schoolresultaten en
tewerkstellingsproblemen. Bovendien zorgt een slechte kwaliteit van de woning voor hogere
energierekeningen. Mensen in een kwetsbare positie moeten zich vooral tevredenstellen met huizen
uit het laagste huursegment. Het is net daar dat de woonkwaliteit te wensen overlaat.
De term ‘woonkwaliteit’ verwijst naar de maatschappelijke en wettelijke normen op het vlak van
veiligheid, gezondheid, wooncomfort en energiezuinigheid. Een verbetering houdt in dat deze
normen gehaald worden, zonder dat daarbij de betaalbaarheid, woonzekerheid en toegankelijkheid
in het gedrang komen.
Opbouwwerkers ontwikkelen projecten, modellen en instrumenten om de kwaliteit van wonen te
verbeteren. Met de erkenning en opschaling van deze initiatieven mikken we op een structurele
verankering in het reguliere woonbeleid. Op die manier treedt er een significante verbetering op in
de woonkwaliteit van de onderste segmenten van de woningmarkt, zoals de private huur, sociale
huur en noodkoop.
OD AANBODSVERRUIMING OP DE WOONMARKT
Betaalbare en kwaliteitsvolle woonvormen op maat van mensen in een maatschappelijk kwetsbare
positie zijn ontwikkeld, erkend door oplossingsactoren en opgeschaald. Dat leidt tot een groter en
meer divers aanbod van deze woonvormen.
Toelichting
Het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen blijft een prangend probleem voor mensen in
een kwetsbare positie. Lokale besturen moeten volgens het Vlaamse richtlijnenkader een
gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren met de woonnood van mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie op de agenda.
Voor ons moeten deze woningen op maat van mensen in een kwetsbare positie zijn. Dat betekent:
betaalbaar en kwaliteitsvol, maar ze moeten ook voldoende woonzekerheid bieden. Bovendien
moeten ze respect tonen voor alternatieve woonculturen, zoals die van woonwagenbewoners, en de
bestaande gemeenschaps- en solidariteitsmechanisme van deze culturen behouden of zelfs nog
versterken. Ten slotte moeten deze manieren van wonen een beroep doen op de vaardigheden en
talenten van hun bewoners.
Opbouwwerkers ontwikkelen dergelijke woonvormen en hebben daarbij aandacht voor actieve
gemeenschapsvorming en integrale sociale begeleiding. Met erkenning en opschaling van deze
initiatieven mikt Samenlevingsopbouw op een structurele verankering in het reguliere woonbeleid.
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Op die manier ontstaat er een groter en meer divers aanbod aan woningen, toegankelijk voor mensen
in een maatschappelijk kwetsbare positie.
OD REGULERING WOONMARKT
Overheden voeren een actief woonbeleid door regelgeving, ondersteuning en handhaving dat erop
gericht is de toegankelijkheid, woonzekerheid en betaalbaarheid te garanderen voor mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie.
Toelichting
Zowel op de private als op de sociale huurmarkt kampen mensen in een kwetsbare positie met heel
wat onzekerheid. Deze onzekerheid heeft met drie aspecten te maken:
1.
2.

3.

Betaalbaarheid op de woonmarkt wordt onder andere beïnvloed door de sociale
huurprijsberekening en het gebrek aan huurprijsomkadering op de private huurmarkt.
Woonzekerheid gaat over de tijdelijkheid van huurcontracten in de sociale huisvesting, de
werking van het fonds ter preventie van uithuiszettingen, en meer in het algemeen de
groeiende voorwaardelijkheid van het grondrecht wonen.
Toegankelijkheid heeft onder andere betrekking op de inschrijvingsvoorwaarden in de
sociale huisvesting en de huurwaarborgregeling op de private huurmarkt. Bovendien speelt
de beschikbaarheid van voldoende woningen hier een grote rol in, zeker op de sociale
(huur)markt.

De huidige maatregelen volstaan niet om verbetering te garanderen. Bovendien werken maatregelen
soms zelfs contraproductief. Daarom voert Samenlevingsopbouw gerichte actie, bouwt ze dossiers
op, en beïnvloedt ze de publieke opinie. Dit leidt tot een betere regulering van de woonmarkt, die de
onzekerheid van mensen in een kwetsbare positie terugdringt.
RECHT OP ONDERWIJS
OD GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
Er zijn Vlaamse en lokale beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om de rol van onderwijs bij het
realiseren van opwaartse sociale mobiliteit te versterken.
Toelichting
Vlaanderen bengelt achteraan het Europees peloton als het over gelijke onderwijskansen gaat. De
prestatiekloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen blijft bestaan. Ons onderwijs is geen
instrument tot sociale stijging. Zo gaat heel wat talent verloren. Kinderen en jongeren missen kansen
op ontplooiing en op een diploma dat kwaliteitsvol werk oplevert.
Daarom moet het onderwijsbeleid gelijke kansen als prioriteit naar voor schuiven. Middelen daartoe
zijn: een adequate financiering, inzet op monitoring, de professionalisering en ondersteuning van
scholen en de afstemming en samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals welzijn.
Ook lokale besturen hebben een verantwoordelijkheid. Zij zijn onderwijsverstrekker of zorgen voor
een flankerend beleid. In die rol kunnen ze goede praktijken uitwisselen, de professionalisering van
scholen (financieel) stimuleren, of voor de brug tussen onderwijs- en welzijnsactoren zorgen.
Op dit lokale niveau zorgen we voor inspiratie met innovatie methodes, ideeën en werkwijzen.
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Bovendien vervullen opbouwwerkers de brugfunctie doordat zij op het snijpunt van verschillende
beleidsdomeinen opereren.
OD VERSTERKENDE LEEROMGEVING
Maatschappelijk kwetsbare leerlingen weten zich omringd door een versterkende leeromgeving die
vorm krijgt in het schoolbeleid, in de klaspraktijk en in de thuiscontext. Dit leidt tot meer
gekwalificeerde uitstroom.
Toelichting
Scholen hebben als opdracht om onderwijs te verstrekken, maar worden geconfronteerd met
maatschappelijke kwetsbaarheid en superdiversiteit. Ons onderwijs slaagt er onvoldoende in om een
gelijke kansenbeleid te voeren en zo maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kansen te
bieden tot opwaartse sociale mobiliteit.
Een structureel gelijke onderwijskansenbeleid houdt in dat de school inzet op een volwaardige ouderschoolsamenwerking die verder gaat dan louter ouderbetrokkenheid. Samen werken ze aan aspecten
als een doordacht onthaal- en communicatiebeleid, een sociaal kostenbeleid, enzovoort. We hebben
de ervaring en expertise om scholen en ouders hierbij te ondersteunen.
Daarnaast ondersteunen we maatschappelijk kwetsbare ouders bij het realiseren van een
stimulerende thuiscontext en in hun ondersteunende rol in aanloop naar en tijdens de
schoolloopbaan van hun kind.
Opbouwwerkers zetten projecten op in scholen en buurten om structurele verbeteringen van het
gelijke onderwijskansenbeleid voor alle leerlingen te realiseren. Dat moet leerlingen de kans bieden
om hun schoolloopbaan met een diploma af te ronden.
OD VERSTERKENDE LEEFOMGEVING
We dragen bij tot een partnerschap tussen school en lokale leefomgeving om de leer- en
ontwikkelingskansen van elke leerling te verhogen.
Toelichting
In heel wat kwetsbare buurten ervaren leerlingen ongelijke kansen in het onderwijs en om deel te
nemen aan het vrijetijdsaanbod. Heel wat drempels weerhouden hen ervan om deel te nemen aan
het reguliere verenigingsleven. Het is nodig in te zetten op lokale weefsels waar ouders en scholen
ondersteund worden bij de brede ontwikkelingskansen voor hun kinderen.
Wij werken daarvoor in alle richtingen om de verschillende relevante actoren in de buurt aansluiting
te doen vinden met elkaar: het gezin, de school en de lokale samenleving. Hiermee verwijzen we in
alle breedte naar verschillende buurt- en samenlevingsactoren: opvoedingswinkel, Arktos,
cultuurdienst, Huis van het Kind, bibliotheek, gemeente, verenigingen, verenigingen waar armen het
woord nemen, …
Zij zijn naast de school en het gezin belangrijke actoren die kunnen bijdragen aan de oplossingen voor
maximale ontplooiingskansen voor kwetsbare kinderen. Dit 2de lijnswerk met deze actoren is een
belangrijke vorm van preventief werken om voor huidige en toekomstige generaties kwetsbare
kinderen een rijkere leef- en leeromgeving te creëren met voldoende hoge ontwikkelingskansen.
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SD2: KRACHTIGE BUURTEN EN STEDEN
Buurten, gemeenten en steden dragen maximale kansen in zich voor een menswaardig leven voor
al hun bewoners. Ze zijn hefbomen voor sociale mobiliteit. Mensen in maatschappelijk kwetsbare
posities weten zich erkend en benaderd als maker en mede-eigenaar van hun buurt en stad.
Hoe maken we samen werk van een betere toekomst, met steden, gemeenten en dorpen waar het
goed wonen, werken, leren en samenleven is? Een ‘goede’ leefomgeving wordt gekenmerkt door de
mate waarin ze bewoners ruimte geeft tot ontplooiing. De aanwezigheid van toegankelijke
basisvoorzieningen zoals winkels, dienstverlening, openbaar vervoer en een vrijetijdsaanbod, speelt
daarin een belangrijke rol.
Sociale stijging wordt mee mogelijk gemaakt door de kansenstructuur in het dorp, de stad of de
gemeente waar iemand woont. Maatschappelijke kwetsbaarheid concentreert zich vaak ruimtelijk.
Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie wonen en werken vaker in wijken die meer
getroffen worden door milieu- en gezondheidsrisico’s en minder toegang bieden tot groen en
dienstverlening. Wanneer het sociaal werk met een gebiedsgericht perspectief aan de slag gaat, komt
het dus zowel voor kansen als uitdagingen te staan.
Precies in het lokale sociale weefsel liggen belangrijke hefbomen besloten. We zetten sterk in op
dorpen, steden en gemeenten, omdat dit lokale niveau een grote beleidsbevoegdheid heeft op
domeinen als armoedebestrijding en wonen. Bovendien zorgt deze insteek ervoor dat er een
ruimtelijke afbakening gemaakt kan worden.
Om deze lokale weefsels te versterken is zowel het schakelen tussen schaalniveaus (buurt,
gemeente/stad, regio), als het verbinden van domeinen (fysiek-ruimtelijk, sociaal-cultureel,
economisch, diensten) belangrijk. Een krachtige buurt maakt immers integraal deel uit van een dorp,
stad of gemeente die eveneens krachtig is. Om daartoe te komen is samenwerking van essentieel
belang en daar hebben we de nodige expertise en ervaring voor.
We gebruiken de buurt als laboratorium om oplossingen voor maatschappelijke problemen en
uitdagingen te bedenken en uit te testen. In dorpen, steden en gemeenten blijven we buurten en
wijken versterken met een integrale benadering op de drie sporen: toegang tot grond- en mensen,
community building en ruimte publiek maken. Daarnaast benutten we waar mogelijk ook hefbomen
in de ruimtelijke ordening, om de leefkwaliteit en de kansen van burgers in een maatschappelijk
kwetsbare positie te versterken. Door bewoners en gemeenschappen hierin te betrekken en te
ondersteunen, ervaren zij dat ze meetellen als burgers en kunnen ze hun buurt en stad mee
vormgeven.
Om krachtige buurten, dorpen, gemeenten en steden te realiseren, volstaat het uiteraard niet om
enkel in te zetten op community building, publieke ruimte en ruimtelijke ordening. Om steden en
gemeenten op mensenmaat te creëren, zijn ook de toegang tot grond- en mensenrechten en een
versterkt collectief burgerschap cruciaal.

Meerjarenplan 2021-2025 | 2020-04-23 Meerjarenplan RIMO Limburg

49|

OD GROND- EN MENSENRECHTEN
De grondrechten van bewoners in een maatschappelijk kwetsbare positie die collectief in het vizier
komen, zijn beter toegankelijk.
Toelichting:
Maatschappelijke kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een veelheid van factoren in de territoriale,
economische, sociale en/of demografische context die elkaar dikwijls versterken.
Mensen kunnen in bepaalde buurten onvoldoende beroep doen op een toegankelijk en kwaliteitsvol
aanbod om hun sociale grondrechten te bewerkstelligen. Het aanspraak maken op de sociale
grondrechten is ons uitgangspunt en onze focus. In wijken waar de leefomstandigheden niet optimaal
zijn, zetten we samen met bewoners in op het realiseren van de toegang tot grondrechten.
Wij streven ernaar dat bewoners maximale kansen krijgen doordat ze toegang hebben tot degelijke
huisvesting, kwaliteitsvolle dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, werk, … Op basis van
signalen of een afgelijnd doel of idee werken we steeds meer projectmatig in een territoriaal
aandachtsgebied aan een sociaal grondrecht. Bij voldoende grote inzet kan dit vorm krijgen in een
aparte strategische actie onder de desbetreffende strategische en operationele doelstelling.
Zowel in ons (project)werk aan sociale grondrechten als in ons ‘aanwezig zijn’ in territoriale
aandachtsgebieden is een goed netwerk en goede samenwerking met partners en oplossingsactoren
heel belangrijk. Vanuit onze rol als generalist zoeken we samenwerking met organisaties die specialist
zijn in grondrechten die onder druk staan. We betrekken daarom steeds meer en zo vroeg mogelijk
de verschillende actoren in onze projecten en zorgen ervoor vertegenwoordigd te zijn aan relevante
overlegtafels.
Naast het realiseren van sociale grondrechten is het heel belangrijk om een laagdrempelig
aanspreekpunt te zijn voor mensen in territoriale aandachtsgebieden. Zij kunnen bij ons hun vragen
stellen, problemen signaleren en hun verhaal kwijt, samen nadenken over oplossingen, papieren
invullen, zich informeren, een vorming volgen, doorverwezen worden of samen bellen naar een hulpof dienstverlener, enz. Wij vervullen zo een aantal belangrijke functies hier: leren, informeren,
verwijzen en politiseren.
OD COMMUNITY BUILDING
Mensen voelen zich thuis en vertrouwd in hun buurt en stad, en ervaren dat ze er mede-eigenaar van
zijn. Er zijn diverse kansen voor ontmoeting, dialoog en netwerkvorming. De overheid investeert in
community building en betrekt hierbij mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Toelichting:
De huidige samenleving is heterogeen en superdivers. Diversiteit is de realiteit, maar daarom verloopt
die realiteit nog niet probleemloos. Mensen in een kwetsbare positie zijn daar vaak het eerste
slachtoffer van.
Opbouwwerkers ondersteunen mensen in kwetsbare posities om aansluiting te vinden bij hun lokale
gemeenschap. Tegelijkertijd mag niemand uitgesloten worden. Daarom bevragen we de geldende
normen en regels van de lokale gemeenschap en dagen we hen uit. Opbouwwerkers gaan uit van wat
er is en bouwen daarop verder aan een gemeenschappelijke toekomst.
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Onze inspanningen nemen verschillende vormen aan. Opbouwwerkers spelen op de superdiversiteit
in door kansen te geven aan verschillende groepen om elkaar te ontmoeten over hun verschillen
heen. Op plekken die het kleine ontmoeten toelaten, kunnen mensen nog steeds kiezen om elkaar te
mijden. Bovendien is het belangrijk om er het thuisgevoel te verhogen, in te zetten op vertrouwdheid
en eigenaarschap, om ontmoeting en dialoog te ondersteunen en netwerken te versterken. Tegelijk
trachten we platforms te installeren waar burgers het met elkaar oneens mogen zijn en waar
tegenspraak een plaats krijgt in het democratische leerproces.
OD RUIMTE PUBLIEK MAKEN
Ruimtelijke ordening, planning en beleid worden als hefboom ingezet voor ruimtelijke herverdeling.
Er is meer kwalitatieve en toegankelijke publieke en groene ruimte aanwezig in buurt en stad.
Bewoners zijn mede-eigenaar van hun leefomgeving en geven die mee vorm.
Toelichting:
De plek waar mensen leven en wonen heeft een enorme impact op hun sociale kansen en
levenskwaliteit. Ruimte is een basisgoed dat zeer ongelijk verdeeld is. In samenspraak met de
bewoners willen we de (publieke) ruimte herverdelen.
De kwaliteit van de ruimte is in bepaalde buurten en wijken erg laag. Daarom ondersteunen we
bewoners bij het toe-eigenen en vormgeven van de publieke ruimte en hun leefomgeving. We maken
een ander, meer divers ruimtegebruik mogelijk. We richten de openbare ruimte opnieuw in zodat ze
beter voldoet aan de behoeften van verschillende groepen bewoners. Bovendien creëren we nieuwe
gedeelde plekken: publieke zones die collectief gebruikt kunnen worden.
De transitie naar een sociale en ecologische ruimtelijke ordening vraagt nieuwe modellen (en
afstemming) van domeinen zoals wonen, werken en mobiliteit. Om dit ook voor mensen in een
kwetsbare positie leefbaar en betaalbaar te houden, zwengelen we het publieke debat over
duurzaam ruimtegebruik aan. Zo willen we een participatieve motor zijn in de ruimtelijke transitie op
lokaal, provinciaal en Vlaams niveau.
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SD3: COLLECTIEF BURGERSCHAP
De spelregels die bepalen hoe een duurzame, solidaire en superdiverse samenleving vorm krijgt,
zijn veranderd zodat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie als georganiseerde burgers
volwaardig mee kunnen wegen op maatschappelijke mechanismen.
Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie weten zich amper vertegenwoordigd door de
traditionele politiek, de media, burgerplatformen en bewegingen. Maatschappelijke spelregels
worden overwegend bepaald door de witte hoogopgeleide middenklasse. Macht en belangen
bepalen de verdeling van middelen en het zeggenschap over de maatschappelijke spelregels.
Nochtans is er in grote delen van Vlaanderen geen demografische meerderheid meer. Diversiteit is
de realiteit. Samenlevingsopbouw vertrekt vanuit de vaststelling dat de huidige samenleving
heterogeen en (super)divers is. Dat wil zeggen dat we het gesprek over hoe we in de toekomst willen
samenleven opnieuw moeten voeren.
De huidige trends van polarisering en racisme maken dat de realisatie van het recht op volwaardig
burgerschap allesbehalve evident is voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De sterke
focus op directe solidariteit – denk aan de Warmste Week – terwijl de sociale zekerheid onder vuur
ligt, versterkt dit nog.
We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen een volwaardige plaats heeft. De focus
ligt op solidariteit en burgerschap. Opbouwwerkers versterken mensen in een maatschappelijk
kwetsbare positie zodat ze een evenwaardige stem krijgen in het debat.
Participatie, mede-eigenaarschap en het betrekken van gemeenschappen zijn daarbij van cruciaal
belang. Het zijn manieren om mensen te laten ervaren dat ze iets in de pap te brokken hebben. Het
gaat niet over individuen inpassen in de samenleving zoals ze is, maar over collectief werken aan een
samenleving zoals ze zou kunnen zijn. Met dat doel werken we samen met andere sociale
middenveldorganisaties, burgerbewegingen en vakbonden. Zij zijn immers een cruciaal vangnet tegen
ongelijkheid.
De nadruk ligt op een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de onvoorwaardelijkheid van rechten,
non-discriminatie en antiracisme en de vertaling daarvan in partijpolitieke programma’s. Daarbij
richten we ons zowel op het publieke debat als op de uitwerking van innovatieve, praktische
modellen. Mensenrechten zijn het uitgangspunt. Bij de (her)verdeling van kennis, macht en middelen
zijn solidariteit en rechtvaardigheid de leidende principes.
Samenwerken in solidariteit met groepen die verschillend zijn van de eigen leefwereld, is cruciaal om
tot een meer gelijke samenleving te komen. Het draagvlak voor solidariteit, met diversiteit als centrale
pijler, moet omhoog. Daarom zetten we ook nieuwe solidaire praktijken op touw.
We ondersteunen groepen in een kwetsbare positie om op gelijke manier in onderhandeling te gaan
met andere groepen in de samenleving. We installeren platforms waar burgers het met elkaar oneens
mogen zijn, en waar tegenspraak productief is voor het democratisch leerproces. We werken met
respect voor verschil en hanteren een nultolerantie tegen racisme. Waar mensen ongelijk behandeld
worden omwille van verschillen, gaan we die discriminatie actief tegen.
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OD SOLIDARITEIT
Het maatschappelijk draagvlak voor directe en indirecte solidariteit is vergroot.
Toelichting
In de samenleving tekent zich een groeiende polarisering af. Racisme neemt toe. Groepen komen met
elkaar in concurrentie en grond- en mensenrechten worden steeds meer voorwaardelijk gemaakt.
Bovendien gaan er stemmen op die beweren dat bepaalde groepen minder recht zouden hebben op
deze rechten.
Samenlevingsopbouw toont, versterkt en ontwikkelt de solidariteit in onze samenleving. Onder
solidariteit verstaan we het delen en herverdelen van tijd, ruimte en middelen tussen individuen en
groepen. Bij het werken aan directe solidariteit, brengen opbouwwerkers individuen en groepen
bijeen. Dat gebeurt over de spanningsvelden van inkomen, etnische origine, generaties, opleiding en
religie heen. Daarbij is het belangrijk om mensen bij elkaar te brengen die van elkaar verschillen en
niet noodzakelijk een gedeeld verleden hebben. Opbouwwerkers vertrekken van het gegeven dat
deze mensen wel een woon- of leefplek delen. Van daaruit bouwen ze verder aan een gedeelde
toekomst.
Een voorwaarde waarop directe solidariteit maximaal tot stand komt, is een goede werking van de
indirecte solidariteit: een sterke sociale zekerheid, toegang tot grond- en mensenrechten en hulp- en
dienstverlening. Samenlevingsopbouw draagt bij aan modellen van directe solidariteit en aan een
maatschappelijk draagvlak voor een sterke en onvoorwaardelijke indirecte solidariteit.
OD BELANGENBEHARTIGING
Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie beschikken over participatieve kanalen om hun
ervaringskennis te vertalen naar het gevoerde beleid en hun rechten collectief te realiseren. Hun
noden en behoeften krijgen vorm in beleidsmaatregelen die leiden tot een structurele verbetering
van hun situatie.
Toelichting
Verschillende organisaties hebben als doel de belangen te verdedigen van mensen die hun rechten
moeilijk kunnen doen gelden. Vakbonden zijn de verdedigers van de belangen van werknemers en
mutualiteiten verdedigen het recht op gezondheidszorg van hun leden. Sommige groepen vallen
tussen de mazen van het net. Hun belangen worden niet structureel behartigd.
Samenlevingsopbouw verbreedt de werking van bestaande belangenorganisaties en creëert er
nieuwe. Beide pistes zorgen ervoor dat alle maatschappelijk kwetsbare groepen hun belangen
verdedigd zien.
Maar er zijn ook politieke maatregelen nodig. We sporen beleidsmakers aan om te kiezen voor meer
sociaal beleid. We creëren daarvoor draagvlak bij de brede publieke opinie. Opbouwwerkers
versterken het kritisch politiek bewustzijn van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Zo
krijgen zij inzicht in de maatschappelijke drempels waarop ze telkens stoten en kunnen ze mee
oplossingen bedenken. Samen met hen zorgen we ervoor dat deze oplossingen tijdens en na
verkiezingen de eerste zorg zijn van politici en beleidsmakers.
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EXTERNE WERKING: STRATEGISCHE ACTIES
OVERZICHTSSCHEMA DOELSTELLINGEN
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Deze acties dragen zeker bij aan deze SD en OD’s
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CAFE ANONIEM IN HASSELT
Hasselt scoort hoger dan andere Limburgse steden en gemeenten op een aantal indicatoren die
wijzen op een verhoogde kwetsbaarheid van haar inwoners. In 2018 werd 20 procent van de kinderen
in kansarmoede geboren. De stad spant de kroon in Limburg voor jonge niet-werkende
werkzoekenden (517 in 2019). Toch is niet alles in cijfers te reflecteren wegens de mix van heel wat
begoede burgers en mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en de aantrek als
provinciehoofdstad vanuit andere Limburgse steden en gemeenten.
In het centrum in de tuinwijk van Hasselt ligt Café Anoniem als zeer laagdrempelige ontmoetingsplek
voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Café Anoniem is een huiskamerproject dat
gedragen wordt door een team van professionele opbouwwerkers en vrijwilligers. Het
huiskamerproject is ingericht als een huiskamer waarbij mensen uit de ruime omgeving mekaar
kunnen ontmoeten. Er gebeuren ook heel wat warme doorverwijzingen naar sociale dienst- en
hulpverlening via een breed welzijnsnetwerk. Daarnaast zijn een aanbod voor vrijetijdsinvulling en
leerkansen belangrijke pijlers van de werking. Met belangenbehartiging tenslotte koppelen we
ervaringen en signalen terug naar het lokaal beleid en formuleren we adviezen.
Iedereen is welkom maar de werking richt zich vooral naar mensen die soms moeilijk verbinding
kunnen leggen met hun directe omgeving. We voorzien in een basisaanbod voor de meest
kwetsbaren: goedkope maaltijden, wasgelegenheid voor personen en kledij, zinvolle
dagbestedingsactiviteiten, …
Omdat de problematieken van de bezoekers complex en structureel zijn, werken we ter plekke samen
met heel wat partners: een onthaalmedewerker van CAW Limburg, een straatverpleegkundige, een
psycholoog, een medewerker vanuit de ambulante drughulpverlening, straathoekwerkers, groep
Hasselt in kader van winteropvang, ... Zo wordt hun aanbod op een zeer laagdrempelige manier
bekend bij en aangewend door mensen in een kwetsbare positie.
De einddatum van dit project is onder voorbehoud van de onderhandelingen met het lokaal bestuur
die in 2020 plaatsvinden.
Samenwerkingspartners: Groep Hasselt ( Stad en OCMW Hasselt), Zorggroep Zin, CAW Limburg
Timing: 1/9/2016 - 31/12/2025
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DE STEK
Maatschappelijke context
De grondwet geeft mensen het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand. Maar in de praktijk blijft dit voor een aanzienlijk aandeel van
de rechthebbenden dode letter. Door een te complexe regelgeving, slechte ervaringen met bevoegde
instanties of schaamte doen duizenden mensen hun rechten niet gelden en leven ze in een situatie
van onderbescherming. Lokaal is de STEK een doeltreffende aanpak om te werken aan meer en betere
sociale bescherming.
Korte omschrijving
In een STEK worden de volgende vier functies uitgewerkt: ontmoeten, leren, verwijzen en
politiseren. Een informele sfeer is er van cruciaal belang. Een STEK kan plaatsvinden in één of
meerdere plekken, bijvoorbeeld een buurthuis, dorpsrestaurant, samentuin of een inloopcentrum.
Het is in de nabije omgeving, waar mensen makkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden. In
het gevarieerd aanbod is er extra aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en
voor manieren die meer en betere sociale bescherming voor deze mensen vorm kunnen geven.
Samenlevingsopbouw wil dit theoretische concept in verschillende lokale contexten implementeren.
Dit kan door bestaande basiswerkingen te upgraden tot een STEK, door nieuwe STEKKEN vanaf nul op
te starten of door specifieke invalshoeken te verdiepen in bestaande STEKKEN. Daarbij inventariseren
we telkens de noodzakelijke randvoorwaarden en succesfactoren.
De STEK zet in op meer en betere sociale bescherming, maar kan nooit het enige antwoord zijn. De
visie van het kader voor proactief handelen is hierin een cruciaal uitgangspunt. Vanuit de STEK wordt
er actief ingezet op een groter publiek draagvlak voor meer sociale bescherming en aangepaste
beleid- en regelgeving.
Samenwerkingspartners
De STEK is altijd een samenwerkingsverband. In (de buurt van) een STEK werken sociaal werkers
vanuit verschillende disciplines samen: hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers,
opbouwwerkers,... Ze werken in organisaties die elk vanuit hun deskundigheid een deel van de
verantwoordelijkheid dragen en een stuk van hun werking op de STEK enten.
Timing: April 2020 – December 2022
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Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

De STEK Beringen-Mijn
Maatschappelijke context en korte omschrijving
De creatie van een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners in Beringen-Mijn is
één van de actiepunten van een lange termijn participatietraject met betrokkenheid van lokale
diensten, organisaties en bewoners. Een basisvoorziening, een warme ontmoetingsplaats die
openstaat voor alle buurtbewoners in de wijk, ontbreekt vandaag. Een opportuniteit is dat het
lokaal bestuur een goede locatie ter beschikking kan stellen om een basisvoorziening uit te bouwen
in partnerschap met vele anderen. In onze verkenningsfase bekijken we de inzet van de betrokken
partners in de STEK op lange termijn met het lokaal bestuur als regisseur van dit
samenwerkingsverband. Tenslotte zien we in Beringen-Mijn de kans om te onderzoeken hoe we een
STEK vormgeven in een multiculturele context.
Samenwerkingspartners: verschillende stedelijke diensten, het OCMW, CAW Limburg, Be-Mine,
Unie van Actieve Verenigingen, Kind & Taal, Open Hart, Woonzorgcentrum Ocura, St.-Vincentius, de
Draaischijf, lokale basisscholen, jeugdwelzijnswerk, DOMO, IN-Z, …
Timing: 1/12/2019 – 30/11/2022

De STEK Leopoldsburg
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Ons Centrum is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Leopoldsburg waar een
opbouwwerker van RIMO Limburg aan de slag is. Het is een laagdrempelige basiswerking op de
nulde lijn. Door de toenemende multi-problematieken van bezoekers (psychische problemen,
complexe leefsituaties van bezoekers, …) neemt de druk op de werking evenwel toe. Er is op dit
moment een samenwerking met verschillende partners. Toch zien we nog heel wat uitdagingen om
vanuit deze basisvoorziening de kloof te dichten naar bestaande hulp- en dienstverlening. Een
intensere samenwerking met welzijnspartners en het GBO is een opportuniteit die hier zeker ligt bij
de uitbouw van een STEK. Op die manier kunnen we zorgen voor meer aansluiting, betere
doorverwijzing naar elkaar, ... Zo vinden kwetsbare mensen en gezinnen beter de weg naar lokale
dienst- en hulpverlening. Partners kunnen meer betrokken worden bij Ons Centrum en hier een proactievere rol in opnemen.
Samenwerkingspartners: het OCMW en stedelijke diensten, mutualiteiten, geestelijke
gezondheidszorg, Vooruitzien, Kantonnale Bouwmaatschappij, CAW Limburg, de Sociale kruidenier,
het Cultuurcentrum, St.-Vincentius, de sportdienst, GGZ, SVK, LOP, ‘t Kapstokse , de Oogst …
Timing: 1/12/2019 – 30/11/2022
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DEPOT MARGO EN SOCIALE KRUIDENIERS IN LIMBURG
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Meer dan één op zeven Limburgers leeft onder de Europese armoedegrens. Dit betekent o.a. dat ze
ondanks de huidige voedseloverschotten niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen. Onze
ambitie met Depot Margo is om de bestaande samenwerking inzake materiële hulpverlening aan
mensen in armoede binnen Limburg te versterken. We willen Depot Margo verzelfstandigen in een
eigen vzw-structuur met als voornaamste stakeholders RIMO Limburg, Sint-Vincentius Limburg en
Bewel (Beschermde Werkplaatsen Limburg). In nauwe samenwerking met de lokale besturen en
Voedselbank Limburg worden op die manier verschillende doelstellingen gerealiseerd.
• Vooreerst op het vlak van armoedebestrijding,
• maar ook op ecologisch vlak door het recupereren van groenten, fruit en verzorgingsproducten

die uit de handel genomen worden.

• Door bij de verdeling, de verwerking en het transport mensen met afstand tot het normale

arbeidscircuit in te zetten, krijgt de sociale tewerkstelling een bijkomende impuls en invulling.
Om deze 3 doelen concreet te realiseren, stelt Depot Margo als sociaal distributieplatform aan
lokale voedselhulporganisaties verse groenten, hardfruit, onderhouds- en verzorgingsproducten
gratis of tegen een lage prijs ter beschikking. Zo maakt Depot Margo noodzakelijke producten
beschikbaar voor mensen met een kleine portemonnee. De aangeboden goederen worden als
overschotten gerecupereerd via bedrijven en de veilingen.
Het unieke aspect is dat dit platform werkt vanuit een waarderende en emancipatorische
benadering en mensen zo meer eigenwaarde geeft: het werkt vraag-, klant- en keuzegericht.
Een beperkt aantal producten koopt Depot Margo zelf aan. Zo functioneert het naast
distributieplatform ook als aankoopcentrale. Er wordt aanvullend gewerkt ten aanzien van het
aanbod van de Voedselbank.
Daarnaast zet Depot Margo in op het concept van de sociale kruidenier. Hierbij kunnen mensen in
een kwetsbare positie zelf kiezen waar ze nood aan hebben en betalen ze een prijs onder de
marktwaarde voor hun goederen. Deze inzet betekent concreet: het ondersteunen van bestaande
en op te richten sociale kruideniers, het uitbouwen van een lerend netwerk, het begeleiden van
bestaande groepen (voedselbedelingsinitiatieven) in een klantgerichte benadering en het
ontwikkelen van een mobiele sociale kruidenier.
Depot Margo heeft ondertussen een stevige relatie opgebouwd met verschillende sleutelactoren,
zoals armoedeverenigingen, Bewel, Sint-Vincentius Limburg en Voedselbank Limburg. Naast al die
mensen en organisaties zorgen ook verschillende beleidsniveaus ervoor dat Depot Margo zich kan
ontwikkelen. Met de steun van PDPO als Europees plattelandsproject, de Vlaamse erkenning als
sociaal distributieplatform, de financiële steun van de Nationale Loterij en ook meer dan de helft van
de Limburgse lokale besturen (vanuit hun regierol) is een werking uitgebouwd die model staat voor
veel initiatieven in Vlaanderen.
Samenwerkingspartners: Bewel, St-Vincentius Limburg, lokale besturen, Trefpunt Armoede,
verenigingen waar armen het woord nemen, de Wroeter, UCLL, KTA2, VormingPlus Limburg, Belorta,
veiling Hoogstraten, Green Yard, Carrefour Hasselt, voedselhulporganisaties, Trabajo, sociale
restaurants, Voedselbank Limburg KOMOSIE (Koepel van milieuondernemers in de sociale economie),
VDAB, bedrijfswereld, …
Timing: 1/1/2014 - 31/12/2025
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ONDERSTEUNING ARMOEDEVERENIGINGEN IN LIMBURG
Maatschappelijke context
In heel wat Limburgse steden en gemeenten stellen we een hoger dan ons provinciaal gemiddeld
armoedecijfer vast. Deze armoede is bovendien dikwijls een verdoken maar een harde realiteit. Door
de toenemende problematieken van de bezoekers van armoedeverenigingen (dakloosheid,
psychische problemen, opeenstapeling van een hoeveelheid aan problemen, ...) is er een grote nood
aan professionele ondersteuning van deze mensen in de stad of gemeente zelf. Er is eveneens een
stijgende vraag van inspraak in en betrokkenheid bij het lokaal sociaal beleid van groepen mensen
met armoede-ervaring. Hiervoor wordt aangeklopt bij RIMO Limburg.
Korte omschrijving
RIMO Limburg ondersteunt een heel aantal armoedeverenigingen in Limburg. De erkende
verenigingen waar armen het woord nemen, werken aan de zes criteria uit het armoededecreet. De
andere werkingen streven ernaar een geïntegreerde basisvoorziening te zijn door onder meer
ontmoeting, vrije tijd, vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging in de hele werking te
integreren en een laagdrempelige lokale ontmoetingsplaats te vormen.
Alle werkingen fungeren als een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar aan de basis gewerkt wordt
met de deelnemers. Ze worden actief betrokken bij de uitbouw van de werking, bij elke stap wordt
het standpunt van de betrokkenen gevraagd en tracht de begeleider de aanwezige krachten aan te
wenden. Deelnemers krijgen de kans om zelf mee verantwoordelijkheden op te nemen, zowel voor
het eigen groeiproces als voor het uitbouwen van de werking
Samenwerkingspartners: Lokale besturen, CAW, Welzijnsschakels, basiseducatie, VormingPlus
Limburg, …
Timing: 1/6/1995 – 31/12/2025
Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

De Nieuwe Volksbond in Tongeren
Maatschappelijke context en korte omschrijving
De Nieuwe Volksbond is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Tongeren. Uit een
analyse bleek dat een grote inzet op de vrijwilligerswerking en het lokaal netwerk nodig was. Intussen
heeft de Nieuwe Volksbond een plaats in Tongeren ingenomen en wordt het erkend als partner.
De Nieuwe Volksbond verlaagt de drempel naar de hulpverlening en fungeert als toegangspoort naar
de hulpverlening. Onder meer ontmoeting, vrije tijd, vorming, nuldelijnshulpverlening en
belangenbehartiging worden geïntegreerd in de gehele werking. De Nieuwe Volksbond is een
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar aan de basis gewerkt wordt met de deelnemers, die actief
betrokken worden bij de werking.
Samenwerkingspartners: CAW Limburg, Poverello, lokaal bestuur Tongeren, CAD, Open School
Limburg Zuid, Gastama, Welzijnsschakel de Schakelaar, de Semper, Huis van het Kind,...
Timing:1/10/2014– 31/12/2025
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Het Open Poortje in Lummen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In Lummen zien we niet direct armoede maar er schuilt meer verborgen armoede in de gemeente
dan we vermoeden. De mensen in armoede doen er alles aan om hun situatie naar de buitenwereld
toe te camoufleren, vanwege een gevoel van schaamte. De mentaliteit en context van Lummen als
landelijke gemeente speelt hierin een rol. De Lummenaren kennen elkaar en hebben hun trots.
Gezinnen in armoede wonen min of meer geïsoleerd tussen andere dorpsbewoners. Voor deze
mensen bestond geen plek waar ze konden samenkomen en elkaar konden ontmoeten.
Daarom ondersteunt RIMO Limburg op vraag van het lokaal bestuur de vrijwilligers van de
Welzijnsschakel die ‘het Open Poortje’ op dit moment is. De werking ervan is steeds meer gekend als
de ontmoetingsplek met de laagste drempel in Lummen en fungeert als een geïntegreerde
basisvoorziening. Het maakt de doelgroep zichtbaar en aanspreekbaar zodat het uitsluitingsthema op
de beleidsagenda’s komt. De maatschappelijke participatie van de doelgroep wordt aangemoedigd
op een laagdrempelige manier, via participatieve methodieken. De werking streeft stap voor stap
naar een verbeterd sociaal beleid, ook buiten de hulpverlening in strikte zin. Zelfredzaamheid van de
doelgroep is het ultieme doel.
De werking prikkelt en stimuleert naast de overheid ook andere relevante actoren zoals verenigingen,
diensten en scholen om maatschappelijke uitsluiting en vereenzaming tegen te gaan op een open en
zo inclusief mogelijke manier.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur Lummen, Sint-Vincentius, Welzijnsschakels Limburg,
Basiseducatie LIMINO, …
Timing: 15/6/2018 – 31/12/2025

Ons Centrum in Leopoldsburg
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Armoede in Leopoldsburg is zeer verdoken en verspreid. Het hulpverleningsaanbod in Leopoldsburg
is niet uitgebreid, voor vele hulpverleningsorganisaties moet een verplaatsing gemaakt worden naar
de buurgemeenten. Een bijkomende drempel op de vele drempels waarmee mensen in armoede
worden geconfronteerd om stappen te zetten uit de armoedecirkel.
Vzw Ons Centrum is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Leopoldsburg en richt
zich naar volwassenen in armoede uit Leopoldsburg en omstreken. De vereniging is een
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar aan de basis gewerkt wordt met de deelnemers. Ze brengt
mensen in armoede samen om hen te versterken en samen te zoeken naar oplossingen om het
armoedeprobleem in Leopoldsburg aan te pakken.
Naast vrije inloopmomenten, amusementsnamiddagen, computermomenten en uitstappen
organiseert Ons Centrum regelmatig info-en vormingsmomenten voor de bezoekers. Verder wil Ons
Centrum de drempel naar de hulpverlening verlagen door als toegangspoort naar de hulpverlening te
fungeren. De vereniging gaat vernieuwend aan de slag hiervoor met participatief theater, maar ook
met traditionele vormingen over armoede voor scholen, verenigingen ,…
Tenslotte werkt Ons Centrum jaarlijks samen met een groep bezoekers en vrijwilligers rond een
beleidsthema waarbij knelpunten die mensen in armoede uitsluiten onderzocht worden en
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voorstellen geformuleerd om de situatie te verbeteren. De vereniging gaat in dialoog met externe
actoren om inzichten te delen en naar een gedragen oplossing te zoeken.
Samenwerkingspartners: Sint-Vincentius, ’t Kruideniertje, De Oogst, ’t Kapstokske, Kind en taal
Basiseducatie LIMINO, VormingPlus, CGG, De Mobiele Teams, GG CAW Limburg, Mals Vlees en het
lokaal bestuur, ...
Timing: 1/6/2008 - 31/03/2021

OnderOns in Sint-Truiden
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Bijna 20 procent van de inwoners van Sint-Truiden heeft een inkomen onder de Europese
armoedegrens. Sint-Truiden scoort hiermee hoger dan het Limburgse gemiddelde . Ook de cijfers
van alle geboorten in een kansarm gezin liggen hoog in Sint-Truiden. Er zijn veel
hulpverleningsorganisaties aanwezig in Sint-Truiden maar de doelgroep vindt zijn weg niet altijd in
het hulpverleningsaanbod.
OnderOns in Sint-Truiden is een erkende vereniging waar armen het woord nemen en richt zich naar
gezinnen in armoede uit Sint-Truiden en omstreken. OnderOns verlaagt de drempel naar de
hulpverlening en fungeert als toegangspoort naar de hulpverlening. OnderOns is een STEK waar aan
de basis gewerkt wordt met de deelnemers. Ze worden actief betrokken bij de uitbouw van de
werking: bij elke stap wordt het standpunt van de betrokkenen gevraagd en tracht de begeleider de
aanwezige krachten aan te wenden.
Binnen OnderOns wordt er een toenemende druk ervaren op de werking door de complexiteit van
de problematieken en het stijgend aantal bezoekers met een psychische kwetsbaarheid. In 2018 is
het KOALA project (Kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding) van start gegaan in
Sint-Truiden. De kind- en ouderactiviteiten worden georganiseerd door een team van een agogisch
medewerker (tewerkgesteld door OnderOns), een pedagogisch medewerker (tewerkgesteld door
De Egeltjes, kinderopvang voor kwetsbare gezinnen) en een doelgroepmedewerker (tewerkgesteld
door In-Z bij de Egeltjes). Het aanbod bestaat uit wekelijkse inloopmomenten (speelbrabbel), een
vormingsreeks ‘gezond (op)voeden’ en samenspelactiviteiten.
Samenwerkingspartners: OCMW Sint-Truiden, lokale scholen, LOP Sint-Truiden, Open School
Limburg Zuid, CAW Limburg, het lokaal bestuur, straathoekwerk, Noolim, Huis van het Kind, …
Timing: 1/1/2005 - 31/12/2025

Trefpunt Soma in Maasmechelen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Bijna 20 procent van de inwoners van Maasmechelen heeft een inkomen onder de Europese
armoedegrens. Maasmechelen scoort hiermee veel hoger dan het Limburgse gemiddelde.
Maasmechelen scoort ook hoger in vergelijking met het Limburgse aandeel wat het aantal geboorten
in een kansarm gezin betreft.
SOMA in Maasmechelen richt zich naar gezinnen in armoede uit Maasmechelen en omstreken. 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

Meerjarenplan 2021-2025 | 2020-04-23 Meerjarenplan RIMO Limburg

64|

hun toegang tot sociale rechten niet gegarandeerd is. SOMA verlaagt de drempel naar de
hulpverlening en fungeert als toegangspoort naar de hulpverlening. Daarnaast is SOMA een erkende
vereniging waar armen het woord nemen. Hierbij worden onder meer ontmoeting, vrije tijd maken,
vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging geïntegreerd in de gehele werking.
In SOMA zoekt men naar de sterktes van de bezoekers en worden hun talenten aangesproken. Deze
kunnen ze inzetten door kleine of grote taken op te nemen in de werking. In 2020 is de SOMA open
gegaan op een nieuwe locatie. Deze is gelegen in de winkelstraat van Maasmechelen. De uitdaging
ligt er nu om te zorgen voor een lokale inbedding en te investeren in partnerschappen en zo uit te
groeien tot een STEK.
Samenwerkingspartners: CGG, CAW Limburg, Cultureel Centrum, Basiseducatie LIMINO, het lokaal
bestuur, …
Timing: 1/6/1995 - 31/12/2025
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ONDERZOEK VERDOKEN ARMOEDE IN LEOPOLDSBURG
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Leopoldsburg wil in het meerjarenplan 2020-2025 inzetten op preventieve acties om armoede te
bestrijden. Gezinnen in armoede, of gezinnen die met armoede bedreigd worden, ervaren immers
vaak veel drempels om de stap naar hulpverlening te zetten. Dikwijls 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.
Om preventief hierop in te spelen zal RIMO Limburg een praktijkonderzoek uitvoeren naar verdoken
armoede, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur. Vanuit eerder uitgebouwde expertise
brengen we mogelijke opsporingskanalen binnen bij het lokaal bestuur en zetten we op maat van
Leopoldsburg een praktijkgericht onderzoek op poten. Een eindrapport geeft inkijk in hoe de
implementatie van de gekende opsporingskanalen verlopen is én formuleert bijkomende specifieke
aanbevelingen op maat van Leopoldsburg. Na afloop zet het lokaal bestuur de geïmplementeerde
kanalen verder en gaat ze aan de slag met de andere aanbevelingen om verdoken armoede op een
efficiënte manier op te sporen.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Ons Centrum, Sint-Vincentius, FAL (Forum armoede
Leopoldsburg), …
Timing: 1/5/2020 – 31/04/2021
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TREFPUNT ARMOEDE IN LIMBURG
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Een deel van de erkende verenigingen waar armen het woord nemen zijn ontstaan uit
zelforganisaties. Een hele verantwoordelijkheid voor een groep vrijwilligers met armoede-ervaring.
Naast de erkende verenigingen bestaan er nog een reeks zelforganisaties die zich lokaal inzetten
tegen armoede. Er is daarom nood aan versterking van de Limburgse armoedeverenigingen.
Het Trefpunt Armoede richt zich dan ook naar zowel de erkende als niet-erkende
armoedeverenigingen in Limburg.
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.
Het Trefpunt Armoede brengt samen met de Limburgse armoedeverenigingen armoedebestrijding
op de beleidsagenda en zet in op de sensibilisering rond armoede. Om dit te verwezenlijken zoekt
het Trefpunt Armoede steun bij partnerorganisaties die een belangrijke bijdrage leveren in het
vergroten van het draagvlak voor armoedebestrijding.
Samenwerkingspartners: CAW Limburg via samenwerkingsverband Budget-In-Zicht, lerend netwerk
kinderarmoedecoördinatoren, Netwerk tegen armoede, Welzijnsschakels Limburg en VormingPlus
Limburg, ...
Timing: 1/3/2010 - 31/12/2025
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ONDERDAK IN SINT-TRUIDEN
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In Sint-Truiden treffen wij op de private huurmarkt verschillende groepen kwetsbare huurders aan:
steuntrekkers, asielzoekers, (ex-)psychiatrische patiënten, tijdelijke arbeidskrachten uit de fruitpluk,
daklozen, … Meer dan 1250 mensen en gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning.
De werking van ‘OnderDak’ is als strategische actie verweven met ‘OnderOns’ (Vereniging waar armen
het woord nemen) en zet in op 3 pijlers: een woon-infopunt, een woongroep en dienstverlening voor
daklozen.
In het woon-infopunt stappen mensen in een kwetsbare woonsituatie gemakkelijk binnen met
woon- en energievragen, moeilijke brieven en documenten. De opbouwwerker en vrijwilligers
bieden advies en concrete hulp aan mensen met woonproblemen. Wie doorverwezen wordt, kan
begeleiding van een buddy-vrijwilliger vragen. Op deze manier worden ook signalen opgepikt over
de lokale woonmarkt.
Een 20-tal kwetsbare huurders hebben zich georganiseerd in de woongroep ‘OnderDak’ en komen
maandelijks samen om zich te buigen over woonkwesties zoals huurwetgeving en energie-armoede.
Of de woongroep gaat op pad om elders inspiratie op te doen. Gezamenlijke knelpunten kaarten ze
aan bij het beleid zodat er duurzame oplossingen kunnen komen. Via concrete acties wil de
woongroep inwerken op de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de woonkwaliteit van de private
huurmarkt voor zwakke huurders. Een ruimere groep van huurders en Sint-Truidense
beleidsverantwoordelijken worden geïnformeerd via een woonkrantje.
Tenslotte is er de dienstverlening ‘De Frisse Wind’ voor daklozen : een badkamer, een wasruimte en
lockers om waardevolle spullen op te bergen. In de samen-tuin kunnen daklozen en mensen in
armoede samen tuinieren. Met de vers geoogste groenten koken ze samen gezonde maaltijden.
Zowel daklozen als mensen in armoede voelen zich vaak eenzaam. Samen eten vergroot de
verbondenheid en onderlinge solidariteit.
Samenwerkingspartners: de lokale beleidsverantwoordelijken van gemeente en OCMW, SHM Nieuw
Sint-Truiden, CAW/Cabrio/LiSS, Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon en het Huurderssyndicaat, ...
Timing: 1/1/2010 - 31/12/2023
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NOODKOOPFONDS
Maatschappelijke context
Huiseigenaar zijn is geen garantie om niet in armoede te leven. Sommige – vaak grote– gezinnen
met een laag inkomen vinden geen geschikte huurwoning en gaan daarom tot het uiterste om een
woning te kopen, ook al is het huis van slechte kwaliteit en heeft het weinig basiscomfort. Vaak
ontbreekt het hen aan middelen om een grondige renovatie of zelfs noodzakelijke
herstellingswerken uit te voeren. Deze mensen noemen we noodkopers. Omdat dit meestal een
voorfinanciering vereist, vallen zij systematisch uit de boot bij stadsvernieuwingsprojecten of
renovatiepremies. Vlaanderen telt momenteel 119.000 noodkopers. Met het Vlaams
Noodkoopfonds werd het succesvolle Dampoort KnapT OP-model opgeschaald. Dit mét middelen
voor sociale en bouwtechnische begeleiding.
Korte omschrijving
Meerdere gemeentes zullen met het huidige Vlaams noodkoopfonds aan de slag gaan.
Samenlevingsopbouw zal op veel plaatsen partner zijn. Dat is een goed vertrekpunt om te ijveren
voor een verdere uitbreiding (vertienvoudiging) van het fonds, en voor het voorzien van de nodige
middelen voor sociale en bouwtechnische begeleiding. In het huidige fonds wordt hiervoor immers
gerekend op lokale cofinanciering, wat een ernstige drempel vormt om gemeentes over de streep te
trekken. Samen met de doelgroep en op basis van gedeelde ervaringen op het terrein, zetten
opbouwwerkers beleidswerk op en trachten ze de publieke opinie te beïnvloeden. Daarnaast vormt
de sociale begeleiding een hefboom om te werken aan empowerment van de doelgroep en aan de
verbetering van hun situatie op andere levensdomeinen.
Samen met Stebo maken we in Limburg proactief melding aan lokale besturen van het
noodkoopfonds. Daar waar we projecten hebben, kunnen we de sociale begeleiding mogelijk
opnemen. Waar we geen projecten hebben, kunnen lokale besturen ons inhuren.
Samenwerking: Samenlevingsopbouw werkt samen met diverse organisaties die voor draagvlak
kunnen zorgen in het beleidswerk. Het gaat om organisaties die belang hebben bij de opwaardering
van het woonpatrimonium op het vlak van woonkwaliteit, energie-efficiëntie en gezondheid (VEA,
VHP, BBL, …). Daarnaast verkennen medewerkers een sectorale samenwerking met bouwtechnische
partners, zoals RenoseeC en Domus Mundi.
Timing: 1/1/2020 - 31/12/2025
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WONEN OP MAAT
Maatschappelijke context
De zoektocht naar een kwaliteitsvolle én betaalbare woning is voor groepen in een maatschappelijk
kwetsbare situatie geen eenvoudige opgave. Ongeacht het woonstatuut (secundaire huurmarkt,
noodkoop, …) worden deze groepen geconfronteerd met een gebrekkige woonkwaliteit, en een
grote spanning tussen inkomen en woonkosten. De realisatie van het recht op wonen voor deze
groepen vergt een combinatie van verschillende maatregelen, zowel aan de vraag- als aan de
aanbodzijde. Aan de aanbodzijde betekent dit onder andere dat er werk gemaakt moet worden van
de verdere ontwikkeling en bestendiging van innovatieve, kleinschalige en/of collectieve
woonvormen. Dit moet op maat van de verschillende doelgroepen gebeuren.
Korte omschrijving
Via kleinschalige projecten realiseert de sector Samenlevingsopbouw een verruiming van het
aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen op maat. Deze zijn bedoeld voor mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw bundelt de krachten om een meerwaarde
te creëren op vlak van beleidswerk/communicatie, verdeskundiging en praktijkontwikkeling. Naast
disseminatie en opschaling van bestaande projecten wordt ingezet op het stimuleren van nieuwe
experimenten via interne kennisdeling (overleg, coaching, …) en een verdere investering op de
(toepassing van de) portfolio ‘Wonen op Maat’ in functie van (boven)lokaal beleidswerk.
We werken hiervoor op twee sporen:
•

Wonen als opstap: Wonen met kansen, Woonbox en solidair wonen.

Hier zetten we vooral in op de creatie van een structureel bovenlokaal kader voor tijdelijke
invulling van leegstand, gekoppeld aan sociale begeleiding op diverse levensdomeinen.
• Duurzaam wonen: CLT, Collectief Goed en Kleinschalig Wonen.
Hier ligt de focus op het stimuleren van nieuwe experimenten en de opschaling van bestaande
woonmodellen. Er wordt in communicatie en beleidswerk verbinding gezocht met
maatschappelijke tendensen, zoals het streven naar duurzaamheid, de groeiende aandacht voor
alternatieve woonvormen, de vermaatschappelijking van de zorg, …
Als RIMO Limburg zetten we in op het spoor “duurzaam wonen” met ons project KWALITEITSVOL
BETAALBAAR KLEINSCHALIG WONEN en bundelen we de krachten met andere instituten en de
sector om een meerwaarde te creëren op vlak van beleidswerk/communicatie, verdeskundiging en
praktijkontwikkeling.
Samenwerking: We werken samen met de sociale huisvestingssector (en andere woonactoren),
CAW’s, de gehandicaptensector en jeugdzorg, de klimaatbeweging, burgerinitiatieven en
zelforganisaties, de academische wereld, …
Timing: 1/1/2020- 31/12/2025

Meerjarenplan 2021-2025 | 2020-04-23 Meerjarenplan RIMO Limburg

70|

Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Kwaliteitsvol Betaalbaar Kleinschalig Wonen in Limburg
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Steeds meer mensen in een kwetsbare positie in Limburg kunnen steeds minder aanspraak maken op
een kwalitatieve woning op de huurmarkt. De druk op de huurmarkt neemt toe. Verschillende
oorzaken liggen aan de basis: een stijgend inwonersaantal, armoede omwille van stijgende
woonlasten, gezinsverdunning, vluchtelingen uit conflictgebieden, … De vraag naar een gezonde,
veilige, betaalbare, kleine woonst is dus groot en het aanbod erg klein.
Na een lang voortraject startten we in 2019 een concreet onderzoek naar innovatieve, kleinschalige,
betaalbare en kwalitatieve woonvormen. In een e-book bundelden we een aantal modellen, good
practices en manieren om deze op te schalen. Met dit lokale lobby-instrument hopen we te komen
tot een aanbodvergroting van kleinschalige, betaalbare en kwalitatieve nieuwe woonvormen in
enkele Limburgse steden/gemeenten. Naast het zoeken naar nieuwe woonvormen, willen we zorgen
dat het reglementair kader beter is afgestemd op doelgroepen die zich in een kwetsbare positie
bevinden en een grote woonnood ondervinden. De huidige reglementering laat alternatieve
woonvormen nu immers niet overal toe. Hierbij is het belangrijk om te waken over de fysieke en
sociale kwaliteit van de woningen.
Tenslotte zullen we in samenwerking met de woonactoren in de alternatieve woonvormen aan de
slag gaan met een participatief woontraject om het samenleven tussen mensen te verbeteren. Want
om collectief wonen duurzaam te maken, is een versterkingsproces in het samenwonen bij leden van
de doelgroep noodzakelijk.
Dit project kadert binnen het sectorproject ‘Wonen op maat’ waarin men deze problematiek via
Samenlevingsopbouw Vlaanderen aankaart.
Samenwerkingspartners: lokale besturen in Limburg, private en sociale woonactoren, CAW
Timing: 1/9/2015 - 31/12/2023
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WOONWAGENBEWONERS IN LIMBURG
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Ongeveer de helft van de Limburgse woonwagenbewoners leeft in familieverband op één van de 9
erkende gemeentelijke, residentiële woonwagenterreinen. De andere helft wil graag een standplaats
verwerven, maar er zijn ruim 150 standplaatsen tekort in Limburg. Ondanks een volledige subsidiëring
blijft het moeilijk om gemeenten over de streep te trekken om een terrein in te richten. De
woonwagen is nochtans een erkende woonvorm. We verlegden onze focus gaandeweg naar de
bijkomende optie om private, familiale woonwagenterreinen te laten realiseren. Dit betekent meer
aandacht voor wettelijke bepalingen voor ruimtelijke ordening.
De positie van de opbouwwerker is doorheen de jaren sterk gewijzigd. We stellen vast dat het
netwerk rond de doelgroep ‘woonwagenbewoners’ stelselmatig afkalft. De expertise van de
opbouwwerker van RIMO Limburg wordt in Vlaanderen steeds meer geraadpleegd. Dit vraagt om een
meer centrale positionering van de beroepskracht, als aanspreekpunt voor drie partijen: de
woonwagenbewoners, lokale overheden en Vlaamse betrokkenen.
Verbinding behouden met de Limburgse woonwagenbewoners blijft prioritair. De ondersteuning van
de zelforganisatie van Voyageurs, Ons Leven, staat centraal in de communicatie met de burgers en de
gemeenten. Zij spelen een cruciale rol in het voeren van actie voor het realiseren van standplaatsen
en het verspreiden van informatie over hun leefwereld. Ook het signaleren en doorverwijzen van
individuele hulpvragen vraagt aandacht.
De werkopdracht is sterk verschoven naar de organisatie van het overleg met de Limburgse
terreintoezichters. Centraal in dit contact staan het afstemmen van de huishoudelijke reglementen,
de bewaking van de woonkwaliteit en het aanspreekpunt zijn voor duizend-en-één vragen.
Naast het lokale niveau gaat meer aandacht uit naar Vlaanderen om de positie en leefgewoonten van
woonwagenbewoners
te
vertalen
naar
ambtenaren,
betrokken
diensten
en
beleidsverantwoordelijken. Maar we geven ook blijvend aandacht aan het doel om bijkomende
standplaatsen te realiseren.
Samenwerkingspartners: Ons Leven, provincie Limburg, pastorale werkers, gemeenten
(terreintoezichters en beleidsverantwoordelijken) met een woonwagenterrein, het
Minderhedenforum, Kruispunt Migratie-Integratie, de Vlaamse Woonwagencommissie, Wonen
Vlaanderen, …
Timing: 15/2/2008 - 31/12/2025
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WOONZAAK
Maatschappelijke context
In Vlaanderen woedt een wooncrisis. Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een
sociale woning. De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit én woonzekerheid op
de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning en op de private
huurmarkt niet (meer) terechtkan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid.
Ondanks het feit dat wonen een grondrecht is, neemt de Vlaamse overheid onvoldoende initiatief
om dit recht ook effectief waar te maken. Via juridische weg, gekoppeld aan een brede campagne
met diverse partners, willen we de overheid overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.
Korte omschrijving
Via een Europese procedure bij het Europees Comité voor de sociale rechten, de ‘collectieve
klachtenprocedure’, wil de Woonzaak de overheid aanzetten tot een krachtdadig woonbeleid.
Omdat uitspraken van het ECSR juridisch gezien niet bindend zijn, is het cruciaal om de procedure te
omkaderen met een campagne om het publieke draagvlak te vergroten en de collectieve klacht op
de politieke agenda te plaatsen en te houden. Verhalen, getuigenissen, … uit de concrete
opbouwwerkpraktijk zullen een belangrijke bijdrage leveren aan dit campagneluik. Daarnaast neemt
Samenlevingsopbouw een trekkende rol op in de brede beweging die de ‘Woonzaak’ voor ogen
heeft. Dit vertaalt zich in de organisatie van/deelname aan (lokale) acties, de inzet van de eigen
communicatiekanalen, de inzet van lokale netwerken, organisatie van de doelgroep, … Op die
manier vormt de ‘Woonzaak’ een extra stimulans om signalen te verzamelen, standpunten te
formuleren, acties op te zetten, enzovoort. Dit alles kan op sectoraal niveau gebundeld worden en
meegenomen in de bovenlokale coördinatie.
Als RIMO Limburg leveren we getuigenissen, brengen we doelgroep-perspectief in uit onze concrete
opbouwwerkpraktijken en dragen we op die manier inhoudelijk bij aan de campagne.
Samenwerking: De ‘Woonzaak’ is een initiatief van Samenlevingsopbouw, het Vlaams
Huurdersplatform, het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en Feantsa. Meer dan 30 organisaties
uit het brede middenveld schaarden zich in het voorjaar 2019 achter de principes van de
‘Woonzaak’. Daarnaast zetten ook meer dan 40 academici hun schouders mee onder het initiatief.
Momenteel loopt de oproep naar organisaties om aan te sluiten bij de effectieve indiening van de
collectieve klacht.
Timing: 1/1/2019 - ?
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MODELONTWIKKELING STERK ONDERWIJS
Maatschappelijke context
Onderwijs kan een sterke hefboom zijn voor sociale stijging. Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen
en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties in Vlaanderen en Brussel meestal slechter
presteren dan kinderen en jongeren die sociaal sterker staan. Bovendien worden ze vaker naar de Bstroom doorverwezen en presteren ze ook slechter op andere indicatoren dan jongeren uit de
middenklasse.
Samenlevingsopbouw ontwikkelt een model voor het lokale onderwijsbeleid dat een hefboom is
voor groepen in een kwetsbare situatie. Het beoogt verandering op volgende niveaus:
1.

2.
3.

De school werkt aan een verbreding van de basiszorg, gericht op gelijke
onderwijskansen en talentontwikkeling van alle kinderen. Dat gebeurt door het
opzetten van acties omtrent schoolkosten, onthaal en communicatie, meertaligheid,
tegen discriminatie en racisme, …;
Gezinnen worden versterkt;
De directe omgeving (buurt, familie, lokale gemeenschap , ) wordt betrokken.

Korte omschrijving
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de school, gezinnen en de buurt samengebracht
om te bekijken welke structurele inspanningen nodig zijn om voor leerlingen in een kwetsbare
positie gelijke onderwijskansen te realiseren. Het resultaat van deze oefening wordt omgezet in een
model voor lokaal schoolbeleid. Deze aanpak kan geïntegreerd worden in bestaande projecten of
nieuwe projecten kunnen worden opgezet. Het is belangrijk dat er bij de ontwikkeling in
verscheidene contexten wordt geëxperimenteerd.
De aansturing en keuze van locaties gebeurt door een stuurgroep op Vlaams niveau. Die bestudeert
inspirerende goede praktijken, werkt een stappenplan uit, en distilleert uit de verschillende lokale
ervaringen een model.
Dat model wordt geïmplementeerd in Vlaamse scholen, in nauwe samenwerking met gezinnen in
een maatschappelijk kwetsbare positie, buurtpartners en lokaal beleid.
Samenwerkingspartners: scholen (lager en secundair), kinderen, jongeren en ouders in een
maatschappelijk kwetsbare positie, lokale en Vlaamse sport- en vrijetijdspartners, experten
(bijvoorbeeld inzake diversiteit), beleidsmakers, …
Op sectorniveau wordt een academische werkplaats opgericht voor de opbouwwerkers, met
onderzoekers en beleidsmakers.
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
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Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Onderwijsopbouwwerk in Hasselt
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In het vorig meerjarenplan zette RIMO Limburg in op een nieuw spoor onderwijs. In Runkst, een wijk
in Hasselt, is er van start gegaan met een onderwijsopbouwwerk-project.
Vanuit signalen van ouders, partners en scholen is er een samen met de stad Hasselt een traject
opgestart rond huiswerkbeleid. Stad Hasselt is hiervoor een samenwerking aangegaan met
Schoolmakers die trajecten begeleid in de scholen. Het onderwijsopbouwwerk gaat parallel het
traject met ouders aan. Beide trajecten resulteren in een huiswerkbeleid. Gedurende drie schooljaren
zullen er meerder scholen op dit traject kunnen intekenen.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Schoolmakers, betrokken scholen, welzijnspartners die
huiswerkbegeleiding aanbieden, LOP,
Timing: 1/3/2014 - 30/6/2022

Onderwijsopbouwwerk in Leopoldsburg
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Onderwijs is een belangrijke hefboom in armoedebestrijding. RIMO Limburg levert daarom ook een
deskundige bijdrage om gelijke onderwijskansen en -rechten te helpen realiseren voor kinderen en
jongeren die geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling op het vlak van onderwijs.
Onderwijsopbouwwerkers bewerkstelligen aangepaste initiatieven voor deze doelgroep en werken
naar structurele inbedding. Ze hanteren een collectieve aanpak waarbij de participatie van ouders en
kinderen/jongeren aan het onderwijs centraal staat.
Om gelijke onderwijskansen te garanderen richten we onze pijlen in de eerste plaats op
ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid slaat op de verbondenheid tussen de ouders en de school
en op de ruime interesse van ouders en school voor elkaar. Betrokkenheid is vooral een houding, een
attitude. Ouderbetrokkenheid is een wederzijds begrip: het gaat over de betrokkenheid van ouders
op de school/het onderwijs. Omgekeerd gaat het ook over de betrokkenheid van de school/het
onderwijs op ouders.
Het onderwijsopbouwwerk versterkt ouders om hun rol als ouder te kunnen opnemen in de
schoolloopbaan van hun kind. We benadrukken het belang van ouderbetrokkenheid zowel thuis als
in de school of vrije tijd context. Daarnaast stimuleren we ouders om talig bezig te zijn met hun kind.
Maar het onderwijsopbouwwerk wil ook de brug leggen tussen ouders en de school. Daartoe
versterken we ouders opdat ze kunnen participeren, zowel informeel (een leerkracht durven
aanspreken), als formeel (naar oudercontacten gaan, in oudercomité zetelen, ...), maar ook
participeren aan beleidsbeslissingen van de school. Hiervoor gaan we in dialoog met de scholen en
bepalen samen hoe we dit participatieproces vorm kunnen geven.
In Leopoldsburg zijn er drie basisscholen actief, elk met zijn eigenheid, zijn verschillende
leerlingenkenmerken, zijn sterktes en zijn zwaktes. Het onderwijsopbouwwerk gaat met elk van deze
basisscholen een eigen traject, een traject op maat.
Samenwerkingspartners: de vier basisscholen, CLB, de opvoedingswinkel, Open School, de
bibliotheek, het lokaal bestuur, …
Timing: 1/3/2014 - 30/6/2025
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WERKEN AAN HET GRONDRECHT ONDERWIJS IN TONGEREN
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Vanuit de erkende armoedevereniging De Nieuwe Volksbond is er een themawerking gegroeid rond
onderwijs. Voor heel wat gezinnen is het maken van huiswerk geen evidente opdracht. Taal, maar
ook de draagkracht van ouders spelen hierbij een grote rol. In De Nieuwe Volksbond worden kinderen
verder geholpen met het maken van hun huiswerk. Tegelijkertijd brengen we ouders samen om hun
bekommernissen en bezorgdheden over huiswerk en school in het algemeen te bevragen. Vanuit
deze signalen zal er samenwerking gezocht worden met LOP, onderwijs- en mogelijke andere
partners.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, basisscholen Tongeren, LOP, lokale verenigingen, …
Timing: 1/9/2019 - 31/8/2022
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AANDACHTSBUURTEN VERSTERKEN
Maatschappelijke context
In
aandachtsgebieden
zijn
meerdere
achterstellingsen
uitsluitingsmechanismen
ruimtelijk geconcentreerd. Een samenspel van kenmerken, mechanismen en dynamieken
bestendigt en
vergroot zelfs
de maatschappelijke
kwetsbaarheid. Slechte
woonen
omgevingskwaliteit, afwezige of ontoegankelijke dienstverlening, beperkte mobiliteit en
bereikbaarheid, lage inkomens, hoge werkloosheidscijfers, groot bewonersverloop,
onveiligheidsgevoelens, complexiteit van superdiversiteit, discriminatie, sociale verdringing,
eenzaamheid en gebrek aan degelijke sociale netwerken, … zijn dynamieken en kenmerken die een
weerslag hebben op de maatschappelijke positie van individuele bewoners en maken dat een gebied
in een neerwaartse spiraal terecht komt. Onze werking in deze lokale aandachtsgebieden is nodig om
preventief te werken aan deze achterstelling en uitsluiting en de dynamiek van maatschappelijke
kwetsing om te keren.
Korte omschrijving
We hebben jarenlange ervaring in het lokaal werken aan het realiseren van grond- en mensenrechten.
Door de expertise die we zo opbouwden, nemen we een unieke positie in. De sociale en ruimtelijke
context van het gebied is de focus van onze praktijken. We vertrekken van een brede analyse van de
grond- en mensenrechten en van de noden en krachten van de bewoners en de
buurt. We werken mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid in een gebied weg
en creëren er voorwaarden voor een menswaardig leven voor alle huidige en toekomstige
bewoners.
We versterken aandachtsgebieden door een structurele integrale aanpak op drie sporen: toegang tot
grondrechten, community building en ruimte publiek maken. We werken aan een samenhangend
geheel van initiatieven, activiteiten en maatregelen om een antwoord te bieden op het kluwen van
uitsluitingsmechanismen in aandachtsgebieden. Deze oplossingen zijn al dan niet wijk-overstijgend:
we spreken de verschillende nodige beleidsniveaus aan.
Om structurele verandering te realiseren in een gebied, gaan we partnerschappen aan en maken we
deel uit van een breed lokaal netwerk. Vanuit onze rol als generalist zoeken we samenwerking met
organisaties die specialist zijn in grondrechten die onder druk staan. We betrekken daarom zo vroeg
mogelijk de verschillende actoren in onze projecten en zorgen ervoor vertegenwoordigd te zijn aan
relevante overlegtafels.
Samenwerkingspartners: In elk aandachtsgebied variëren de samenwerkingspartners, maar ze zijn
steeds in verschillende levensdomeinen of vanuit een buurtgerichte insteek te situeren:
lokale besturen, sociale huisvestingmaatschappijen, basiseducatie, sociaal-culturele (waaronder die
van etnisch-culturele minderheden) verenigingen, lokale basisscholen, VDAB, politie, plaatselijk
jeugdwelzijnswerk, …
Timing: 01/1/2021 – 31/12/2025
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Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Aanpak buurten in Dilsen-Stokkem
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Een buurtanalyse omvat verschillende facetten om een goed beeld te krijgen van een buurt. Er
wordt een objectieve analyse gemaakt van de buurt op basis van bestaand cijfermateriaal.
Daarnaast wordt ook de sociale infrastructuur onder de loep genomen. In de subjectieve analyse
tasten we de beleving over de buurt af aan de hand van persoonlijke gesprekken. Op basis van de
objectieve en subjectieve analyse kunnen keuzes gemaakt worden om de fysieke en sociale
leefbaarheid van de buurt te verbeteren.
In de aandachtsgebieden van Dilsen-Stokkem zet RIMO Limburg samen met bewoners in op het
realiseren van de toegang tot grondrechten, community building en de ruimte publiek maken. De
aanpak wordt voorafgegaan door een degelijke analyse van de lokale problematiek. We installeren
een denkgroep voor het project met betrokkenheid van relevante actoren, zoals onder meer Ons
Dak, Maaslands Huis, wijkagent, OCMW, opvoedingswinkel, jeugddienst, stadswachten en andere
relevante stedelijke diensten.
In overleg met het lokaal bestuur legt RIMO Limburg op basis van de buurtanalyse de prioritaire
keuzes vast in welke aandachtsgebieden we prioritair inzetten op basis van een eerste verkenning.
We vertrekken vanuit een gedegen gebiedsanalyse die ook voortbouwt op de leefwereld en het
behoefteperspectief van bewoners. Vaak zijn de moeilijkheden een symptoom voor onderliggende
problematieken. We pakken niet enkel de noden en problemen aan, maar zetten ook de aanwezige
krachten en potenties van het gebied en haar bewoners in.
Samenwerkingspartners: Ons Dak, Maaslands Huis, wijkagent, OCMW, opvoedingswinkel,
dienstencentrum Stock-Heim, jeugddienst, stadswachten, andere stedelijke diensten.
Timing: 15/3/2020 – 31/12/2025

De Posthoorn in Beringen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Het woonerf Posthoorn (Waterstraat) in Beringen is een kleine wijk met een heel kwetsbare bevolking
(272 inwoners in 57 huishoudens). Meer dan 90 procent is van allochtone origine. Veel gezinnen
verkeren in financiële problemen, hebben weinig draagkracht en weinig sociale vaardigheden. De
vrouwelijke Turkse nieuw- en oudkomers zijn bijzonder kwetsbaar gezien de sterke sociale controle,
hun beperkt sociaal netwerk en de segregatie.
Doorheen de jaren is er sterk ingezet op het verbeteren van de problematische
woonomstandigheden, zowel in de woningen zelf als een verbeterde communicatie met het Vlaams
Woningfonds. Daarnaast is de grauwe woonomgeving vergroend, verfraaid en onthard samen met de
bewoners. Er is al heel wat verbeterd in de woonomgeving van de Posthoorn, maar omwille van de
kwetsbare bevolking is het aangewezen om te blijven inzetten op het versterken van mensen.
Daarnaast blijven we vinger aan de pols houden om in te spelen op collectieve noden en signalen.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Vlaams Woningfonds, politie, opvoedingswinkel ,...
Timing: 1/3/2003 – 31/12/2025
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Genk-Centrum
Maatschappelijke context en korte omschrijving
De buurtwerker startte in 2018 met een projectverkenning via huisbezoeken in het centrum van
Genk op vraag van Stad Genk. Er was onvoldoende zicht op de bevolkingssamenstelling en de
bewonersbeleving in Genk-Centrum. In het centrum is er een grote groep van mensen in kwetsbare
posities, met verschillende noden. Het gaat voornamelijk over grote appartementsgebouwen, waar
veel mensen samenwonen en er sprake is van een grote anonimiteit. Er duiken signalen op rond
eenzaamheid en rond moeilijkheden die nieuwkomers ervaren. Overlastklachten steken de kop op.
In januari 2020 ging het project effectief van start. De buurtwerker benadert het centrum als een
buurt waar het belangrijk is voor eenieder om zich thuis te voelen, zijn rechten te kunnen realiseren
en mede-eigenaar te zijn van en vorm kunnen geven aan de leefomgeving. Vanuit de verkenning en
de contacten die er nu zijn met de bewoners, wordt er concreet verder gepland. Er wordt
ingespeeld op de nood aan sociale contacten bij de bewoners. Vanuit het zoeken naar
gemeenschappelijkheid in deze diverse groep krijgen activiteiten concreet vorm. Een ander aspect
zijn de vele nieuwkomers in het centrum die men vanuit het buurtwerk wil benaderen, om hen
wegwijs te maken in Genk en hen te verwijzen naar de juiste hulp- en dienstverlenende instanties.
Het buurtopbouwwerk fungeert op die manier als lijm tussen de buurtbewoners en tussen
organisaties en diensten onderling en hun doelgroep. Zo bereiken we in Genk-Centrum ook meer
samenwerking tussen al de aanwezige actoren en sluiten we aan bij de geïntegreerde wijkplannen
van het lokaal bestuur.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur Stad Genk, OCMW Genk, CAW Limburg, Campus 03, lokaal
dienstencentrum, Okra, plaatselijke scholen, jeugdwelzijnswerk, …
Timing: 1/6/2018 – 31/12/2025

Kolderbos en D’ierd in Genk
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Kolderbos is een multiculturele, sociale woonwijk in de bosrijke omgeving ten zuiden van Genk
centrum. Het gezicht van de wijk wordt bepaald door 74 appartementsblokken. Daarnaast zijn er in
de buurt een 400-tal gezinswoningen. Kolderbos telt om en bij de 3000 Genkenaars. D’Ierd is een
kleiner wijkje tussen Kolderbos en Vlakveld. 98 woningen vertegenwoordigen een 300-tal bewoners.
Het buurtwerk van RIMO Limburg heeft sinds 2003 zijn stek in het wijkcentrum in de
Priesterhaagstraat.
In beide wijken is er weinig sociale samenhang en treedt er vereenzaming op. Kolderbos kent
weliswaar een rijk verenigingsleven, maar de onderlinge interculturele contacten zijn beperkt en
sommige bewoners vinden geen aansluiting bij het verenigingsleven. Daarnaast is er een groot
verloop waardoor de bewoners minder betrokken zijn bij de buurt. Ook de kennis van het Nederlands
is soms erg beperkt.
Het buurtwerk wil de leefbaarheid en het samenleven in Kolderbos en d’Ierd verbeteren. Het 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. Het
buurtwerk werkt nauw samen met verenigingen.
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Het buurtwerk heeft het wijkcentrum uitgebouwd tot een open huis voor de bewoners en een
pleisterplaats voor tal van buurtinitiatieven. Bewoners kunnen er terecht met allerhande vragen of
voorstellen. Het buurtwerk legt ook contacten bij de mensen thuis. Een luisterend oor bieden, en
meteen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in de straat. Zowel uit de huisbezoeken als de
straatcontacten in de zomer komen er allerlei signalen van de bewoners. Daarmee gaan we aan de
slag t.a.v. de relevante actoren.
Daarnaast willen we de bewoners versterken en ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de
samenleving. Hiertoe zet het buurtwerk in op vorming aanbieden, digitale kloof verkleinen,
gezondheidsactiviteiten organiseren, taalkennis verbeteren, ... Bij wijk-gebonden beleidsmaatregelen
stimuleren we inspraak en betrokkenheid van bewoners.
Samenwerkingspartners: diensten van de stad Genk, CAW, OCMW, plaatselijk jeugdwelzijnswerk,
Centrum voor Basiseducatie LIMINO, parochiale verenigingen, de school, Bloso, etc.
Timing: 1/7/2003 – 31/12/2025

Meulenberg in Houthalen-Helchteren
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Meulenberg in Houthalen-Helchteren is een groene, multiculturele tuinwijk. Een deel van de 1.000
woningen heeft het typische uitzicht van een voormalige mijn-cité, de overige zijn later als sociale
woningen bijgebouwd. De helft van de huizen wordt verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappij
Kempisch Tehuis. De ruim 3.000 bewoners kennen een diverse afkomst. Meulenberg is bovendien
een wijk met een hoge concentratie (90 procent) van buurtbewoners met een andere afkomst (Turks,
Marokkaans, Italiaans, Grieks, …).
Een groot aantal inwoners van Meulenberg kampt er met situaties van achterstelling en uitsluiting en
de sociale grondrechten worden bedreigd (wonen, participatie, dienstverlening, cultuur en vrije tijd).
De inwoners zijn voornamelijk laaggeschoold en het aantal geboorten in kansarme gezinnen ligt zeer
hoog. Meulenberg kent een uitgebreid verenigingsleven, maar toch leven de verschillende
bevolkingsgroepen op eilandjes naast elkaar. Er is een behoorlijke groep senioren die dreigt te
vereenzamen en jongeren vinden geen aansluiting met het reguliere aanbod, ze hangen rond en
zorgen voor overlast, hetgeen af en toe uit de hand loopt. Ondanks het groene karakter van de wijk
is er ook sprake van verloedering op bepaalde plekken door gebrekkig onderhoud, sluikstort en
verwaarlozing.
Het buurt- en opbouwwerk richt zich tot kwetsbare bewoners van verschillende bevolkingsgroepen.
We willen de sociale samenhang in Meulenberg versterken over de sociologische breuklijnen heen.
We zetten in op de thema’s wonen, opvoedingsondersteuning, Nederlands, senioren en
woonomgeving. Bovendien willen we 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. Daarom organiseren we laagdrempelige activiteiten en versterkende
vormingsmomenten voor diverse bevolkingsgroepen. We creëren ook een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Verder ondersteunen en stimuleren we bewonersinitiatieven: zij zijn de motor
van een lokale samenleving.
De einddatum van dit project is onder voorbehoud van de onderhandelingen met het lokaal bestuur
die in 2020 plaatsvinden.
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Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, OCMW, Warm Hart VZW (vereniging waar armen het woord
nemen), jeugdwelzijnswerk, …
Timing: 1/1/2001 – 31/12/2025

Paspoel in Tongeren
Maatschappelijke context en korte omschrijving
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. De
appartementsblokken zijn van matige kwaliteit, de publieke ruimte wordt niet optimaal gebruikt en
de sociale samenhang tussen bewoners is minder aanwezig. Op deze drie sporen wordt ingezet en
zijn er grote veranderingen in gang gezet. Zo worden de 3 appartementsblokken systematisch
afgebroken en vervangen door nieuwe appartementsgebouwen.
Vanuit Stad Tongeren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo kwam de vraag om een
opbouwwerkproject te starten in Paspoel 2 om in te zetten op bewonersparticipatie: zowel rond de
afbraak- en bouwwerken van de appartementsblokken, als samen zorg dragen voor de omgeving, als
ontmoetingskansen stimuleren, ondersteunen en creëren.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, De Semper (Sociaal Huis), De Schakelaar (Welzijnsschakels),
Woonzo, …
Timing: 1/6/2014 – 30/06/2021

Steenveld in Beringen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Steenveld is een kansarme en kinderrijke sociale woonwijk in Beringen. Er staan 260 woningen, met
ongeveer 1.200 bewoners waarvan 199 kinderen tussen 0-12 j en 122 kinderen tussen 13-18j.
Steenveld is opgesplitst in 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. In de loop van de komende jaren zullen er 100 nieuwe woningen worden bijgebouwd.
Steenveld heeft een eerder negatief imago. De woningen zijn van matige kwaliteit. Zwerfvuil en
sluikstorten zijn hardnekkige problemen. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners op het
vlak van openbare ruimte is klein. De scholingsgraad is 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.
We willen de sociale samenhang van de wijk versterken over de breuklijnen heen (Oud- vs. NieuwSteenveld, moslims vs. niet-moslims, jong vs. oud, rijk vs. arm), en de maatschappelijke en
beleidsparticipatie van de bewoners verbeteren. Verder willen we de woonomstandigheden
verbeteren: zowel de woonkwaliteit, -omgeving als het samenleven.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Kantonnale Bouwmaatschappij, politie, ...
Timing: 1/1/2003 – 31/12/2025
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Termien in Genk
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Termien is een wijk vlakbij het centrum van Genk. Het buurtwerk is sinds 2004 actief in NieuwTermien. Dit deel van de wijk telt zo'n 2.200 inwoners en bestaat voornamelijk uit woongelegenheden
van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. De wijk is de laatste decennia meer divers
geworden. Daar waar er een vrij grote groep autochtone bewoners was met een gemiddeld hogere
leeftijd zien we dat er een grote instroom is van jonge islamitische gezinnen. Deze ontwikkeling zorgt
voor onderlinge spanningen tussen de verschillende groepen. Anderzijds biedt de nieuwe context ook
heel wat kansen voor de rustige en aangename wijk die Termien vandaag is. Nieuw-Termien is immers
een goede weergave van de grote diversiteit die er in Genk is.
De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak renoveert de komende jaren 124 seniorenduplexen,
waarbij sociale huurders gedurende een aantal maanden uithuizig zijn. Het verenigingsleven in
Termien is zeer beperkt, waardoor heel wat bewoners geen aansluiting vinden in hun buurt en ze zich
elders wenden voor de uitbouw van hun sociaal netwerk.
De buurtwerker organiseert initiatieven om ontmoetingen tussen verschillende groepen te
stimuleren en de gemeenschappelijke wijkidentiteit te versterken. Via soephoeken in de wijk,
uitstappen, ... slaagt zij erin om mensen meer te betrekken bij het wijkgebeuren. Bovendien gaat de
buurtwerker op zoek naar mensen die op hun manier willen meewerken om het samenleven in de
wijk te versterken.
Het buurtwerk volgt de renovaties nauw op en vormt een laagdrempelig aanspreekpunt. Zo kan een
constructieve dialoog tussen bewoners en beleidsdiensten ontstaan in functie van de wijkbelangen.
De buurtwerker ondersteunt bewonersinitiatieven die een meerwaarde voor de wijk betekenen
(wijkfeest, kerstmarkt, kunstmarkt, sinterklaasactiviteit, ...), en tracht geëngageerde bewoners een
platform te geven om hun ideeën voor de wijk te realiseren. Tot slot stellen we ook in Termien vast
dat er een aantal bewoners onvoldoende Nederlands kennen. Hiertoe wordt er een aangepast
aanbod uitgewerkt.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, CAW De Sfeer, plaatselijk jeugdwelzijnswerk, OCMW, …
Timing: 1/1/2004 – 31/12/2025

Tuinwijk in Beringen-Mijn
Maatschappelijke context en korte omschrijving
De Tuinwijk Beringen-Mijn telt zo’n 1400 wooneenheden en 4250 inwoners. In deze arbeidersbuurt
is 80 procent van de bewoners van niet-Belgische herkomst. Het merendeel is van Turkse origine. De
bewoners hebben beperkte homogene, informele sociale netwerken. Hoewel er in Beringen-Mijn
veel verenigingen aanwezig zijn, werken de meesten naast elkaar door en organiseren ze
voornamelijk activiteiten voor de eigen etnische achterban. Andere groepen mensen, zoals Turkse
seniorenvrouwen, alleenstaanden en nieuwkomers leven eerder geïsoleerd en hebben weinig
mogelijkheden om samen te komen. Er zijn weinig contacten tussen de netwerken van bewoners en
in de deelbuurten vervreemden mensen steeds meer 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.
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Hoewel er veel ongenoegen is over wegen en infrastructuur in de buurt, is er bij de bewoners weinig
bereidheid om mee na te denken over oplossingen. Men poneert liever problematieken, de oplossing
moet maar van hogerhand komen. De medewerking is minimaal. Verandering geeft weerstand. Er zijn
veel drempels om participatief met hen aan de slag te gaan. Vanuit de stad is er wel goede wil om te
informeren maar veel minder ruimte om de mensen te laten participeren. En al zeker niet op het
niveau van de meest kwetsbaren. Dit blijft een aandachtspunt.
Daarnaast is er een kenniskloof: beperkte scholing, onvoldoende op de hoogte van de Belgische
actualiteit en van gebruiken, waarden en normen die eigen zijn aan de westerse samenleving, of van
diensten en organisaties die de levenskwaliteit kunnen verhogen. Er is weinig motivatie om zich te
blijven ontwikkelen. Ook naar de kinderen toe is er weinig waardering voor (school)prestaties, ruimte
voor creativiteit of het opnemen van verantwoordelijkheden. Daardoor leren de kinderen zich niet
onderscheiden en leren ze niet de juiste omgangsvormen aan om een geslaagde schoolcarrière uit te
bouwen. Kortom, de bewoners leven van dag tot dag en maken weinig toekomstplannen. Ze geloven
(letterlijk) niet dat ze hun lot in eigen handen hebben. Diverse instanties en scholen kunnen de
bewoners van Beringen-Mijn moeilijk bereiken.
We willen de bewoners bewust maken van de eigen (ontwikkelings)mogelijkheden en de sociale
samenhang in de wijk versterken over de sociologische breuklijnen heen (moslims vs. niet moslims,
verwesterde moslims vs. traditionele moslims, arbeiders en werklozen versus middenklasse, jong
versus oud). Op politiek vlak willen we ervoor zorgen dat diensten en organisaties betere aansluiting
vinden bij de meest achtergestelden en dat de woonomstandigheden van de bewoners verbeteren.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, armoedeorganisaties, verenigingen (zowel etnisch-culturele
verenigingen als andere), volwassenenonderwijs, Het Mozaïek en De Horizon (Basisscholen BeringenMijn), ...
Timing: 1/1/2002 – 31/12/2025

Vlakveld in Genk
Maatschappelijke context en korte omschrijving
De Genkse wijk Vlakveld ligt tussen Termien en Kolderbos en aan de rand van het centrum van Genk.
1/3e van de woningen wordt verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. De meeste
inwoners hebben een diverse achtergrond: 70 procent heeft een Europese achtergrond, 20 procent
heeft Turkse roots.
Het buurtwerk is sinds december 2014 actief in Vlakveld. De buurtwerker startte met een
projectverkenning in de buurt door huisbezoeken. Stad Genk stelt vast dat Vlakveld dezelfde
verandering ondergaat als Nieuw-Termien. De wijk is jarenlang weinig divers samengesteld: er
woonden vooral gezinnen met Belgische achtergrond. De nieuwe instroom van bewoners koopt een
woning of huurt van Nieuw dak en zorgt voor een toenemende diversiteit. Deze ontwikkeling zorgt
voor onderlinge spanningen tussen de verschillende groepen.
Het buurtwerk gaat na waar voor bewoners knelpunten liggen en welke uitdagingen in de toekomst
worden aangepakt.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Acli Vlakveld, jeugddienst stad Genk, …
Timing: 1/1/2016 – 31/12/2025
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Waterschei in Genk
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Waterschei is een multiculturele Genkse tuinwijk met veel groen en open ruimtes. Sinds 2003 is het
buurtwerk actief in de tuinwijken en de sociale woonwijk Nieuw-Texas. In Waterschei was RIMO
Limburg in het verleden actief in het kader van opbouwwerkprojecten.
Bijna de helft van de bewoners draagt een Turkse naam, daarnaast is er een grote groep bewoners
van Belgische en Italiaanse afkomst. Tot slot is er een gemengde groep van Marokkaanse, Spaanse, ...
origine. Bovendien is er een instroom van nieuwe gezinnen uit Oost-Europa. Rechtstreekse buren
hebben vaak goede contacten met elkaar, maar daar houden de contacten over de culturen heen
dikwijls op. Bijgevolg leven er heel wat vooroordelen over elkaar en elkaars cultuur. Een aantal
bewoners leeft in een sociaal isolement en vindt geen aansluiting bij het verenigingsleven. De meeste
bewoners van Waterschei zijn eigenaar van hun woning. Een kleine groep huurt een sociale woning
van Nieuw Dak of het Vlaams Woningfonds.
Al verscheidene jaren is er de werking in buurthuis De Singel met een sterk uitgebouwde groep
vrijwilligers. Onder meer via ontmoetingsactiviteiten wil het buurtwerk de sociale en interculturele
contacten tussen buurtbewoners van verschillende culturen versterken. Het buurtwerk zet sterk in
op het op een originele manier in beeld brengen van de positieve contacten tussen buren. Bovendien
stimuleert en ondersteunt het de bewoners om zelf buurtgerichte initiatieven te nemen.
Tot slot zet het buurtwerk gericht vormingsinitiatieven op, in samenwerking met onder meer
Basiseducatie. Zo zijn er vorming rond omgaan met je budget, basis computerlessen, rijbewijslessen,
info over zelfmoordpreventie, zwemlessen voor vrouwen, gezond koken, …
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, Centrum voor Basiseducatie LIMINO, plaatselijk
jeugdwelzijnswerk, OCMW, plaatselijke scholen, …
Timing: 1/6/2003 – 31/12/2025
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BREDE SCHOOL IN BERINGEN-MIJN
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In 2016 werd de Brede School de Terrilling opgericht in Beringen-Mijn samen met ouders, 3
basisscholen en RIMO Limburg. De nood naar een initiatief rond vrije tijd kwam vanuit ouders,
zorgleerkrachten en de buurtwerker. Beringen-Mijn is een multiculturele buurt waar veel kwetsbare
gezinnen leven. Uit de cijfers blijkt dat we kunnen spreken van een kansarme buurt. Op de scholen
zitten veel kinderen met hoge SES-indicatoren. Er is ook veel potentieel en talent aanwezig. Daarom
is er ingezet op een project dat focust op de participatie van kansarme doelgroepen aan vrije tijd.
Ondertussen is de werking in Beringen-Mijn uitgebreid met een vierde school en is er een werking
opgestart in Beverlo.
Met het initiatief werken we rond 3 grote doelstellingen; ondersteunen/bevorderen van de
ontwikkelingskansen van kinderen uit de buurt, ondersteunen van scholen bij het opzetten van
initiatieven voor gelijke onderwijskansen en het ondersteunen van ouders bij brede schoolse
gebeuren.
De werking bouwt een sterk netwerk van vrijetijdsaanbieders, partners en vrijwilligers uit. De Brede
School zet in op het verlagen van drempels zoals vervoer, financiële drempels, onbekendheid met de
werking van een vereniging, … Enerzijds door de uitwerking van een eigen aanbod, anderzijds door
maximaal in te zetten op toeleiding en netwerken. Enkele hulpmiddelen hiervoor zijn de
septembersportmaand en het vakantiesalon. Door de outreachende werking kan er zo ook verdoken
armoede opgespoord worden en zo linken gelegd met de hulpverlening indien nodig.
Doordat de werkingen plaatsvinden op de scholen wordt er nauw samengewerkt met directies,
zorgleerkrachten en klasleerkrachten rond thema’s zoals vrije tijd en armoede. Scholen leren
kinderen binnen een andere context kennen en ontdekken samen talenten van hun leerlingen waar
ze verder mee aan de slag kunnen.
Ouders worden op verschillende manieren betrokken en ondersteund met vragen rond vrije tijd en
onderwijs. Ouders zijn een klankbord, vrijwilligers, … en doen mee met ouder-kind activiteiten. Door
met ouders rond de vrije tijd van hun kind te praten, komen er openingen voor andere onderwerpen
en vragen. Zo kunnen we ouders doorverwijzen naar partners als er behoefte is aan extra
ondersteuning.
Er wordt samen met lokaal bestuur en partners gezocht naar een mogelijke uitrol van het concept.
De einddatum van dit project is onder voorbehoud van de onderhandelingen met het lokaal bestuur
die in 2020 plaatsvinden.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur, basisscholen Beringen-Mijn, Beverlo en Beringen-centrum,
lokale verenigingen, Rap op Stap, …
Timing: 1/9/2016 – 30/06/2025
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BUURTANALYSES
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Lokale besturen willen meer zicht krijgen op wat er leeft in bepaalde buurten en hier ook de stem van
de meest kwetsbaren in leren kennen. Een buurtanalyse omvat verschillende facetten om een goed
beeld te krijgen van een buurt. Er wordt een objectieve analyse gemaakt van de buurt op basis van
bestaand cijfermateriaal. Daarnaast wordt ook de sociale infrastructuur onder de loep genomen. de
subjectieve analyse tasten we de beleving over de buurt af aan de hand van persoonlijke
(groeps)gesprekken met beroepskrachten, buurtactoren, verenigingen en (kwetsbare) bewoners. Op
basis van de objectieve en subjectieve analyse kunnen keuzes gemaakt worden om de fysieke en
sociale leefbaarheid van de buurt te verbeteren.
Samenwerkingspartners: De samenwerkingspartners variëren, maar ze zijn steeds in verschillende
levensdomeinen of vanuit een buurtgerichte insteek te situeren: lokaal bestuur, sociale
huisvestingmaatschappijen, basiseducatie, sociaal-culturele (waaronder die van etnisch-culturele
minderheden) verenigingen, lokale basisscholen, VDAB, politie, plaatselijk jeugdwelzijnswerk, lokale
dienstencentra, Welzijnsschakels, wijkagenten, opvoedingswinkel, …
Timing: 1/3/2020 – 31/12/2022
Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Buurtanalyse Maasmechelen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Maasmechelen wil meer zicht krijgen op wat er leeft in bepaalde buurten en hier ook de stem van de
meest kwetsbaren in leren kennen. Daarom zetten we met RIMO Limburg in op het maken van een
brede buurtanalyse in een aantal buurten die samen met het lokaal bestuur worden bepaald. Er wordt
een objectieve analyse gemaakt van de buurten Eisden en Mechelen aan de Maas op basis van
bestaand cijfermateriaal. Daarnaast wordt ook de sociale infrastructuur onder de loep genomen. Op
basis van deze objectieve analyse wordt er bepaald voor welke delen van deze buurten we een
subjectieve analyse zullen doen. Hiermee tasten we de beleving over de buurt af aan de hand van
persoonlijke gesprekken. Op basis van de objectieve en subjectieve analyse kunnen dan keuzes
gemaakt worden om de fysieke en sociale leefbaarheid van de buurt te verbeteren.
Samenwerkingspartners: Sociaal Huis, lokaal dienstencentrum, Open School, SOMA, jeugddienst,
sportdienst, …
Timing: 1/7/2020 - 31/12/2022
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Buurtanalyse Tongeren
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Stad Tongeren wil meer zicht krijgen op wat er leeft in bepaalde buurten en hier ook de stem van de
meest kwetsbaren in leren kennen. Daarom zetten we met RIMO Limburg in op het maken van een
brede buurtanalyse in 5 verschillende buurten die samen met de stad Tongeren zijn bepaald.
Samenwerkingspartners: Sociaal Huis De Semper, lokaal dienstencentrum De Piepel, Woonzo, Kleine
Landeigendom, Open School, Nieuwe Volksbond, jeugddienst, sportdienst, gasdienst
Welzijnsschakels, wijkagenten, opvoedingswinkel, …
Timing: 1/3/2020 - 28/02/2022
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BUURTGERICHT NETWERK EN BUURTOPBOUWWERK IN BEVERLO
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In 2019 is er van start gegaan met een proeftuin buurtgericht netwerk, met als focus de leefbaarheid
en ontwikkelingskansen voor jonge gezinnen in Beverlo te verbeteren. Het buurtgericht netwerk
Beverlo verzamelt een breed netwerk van partners en neemt initiatieven om de leefbaarheid en
ontwikkelingskansen voor jonge gezinnen in Beverlo te verbeteren, met extra aandacht voor de
participatie en grondrechten van kwetsbare gezinnen in de buurt. In gesprekken met jonge gezinnen
in Beverlo en met de partners en stakeholders op het terrein blijkt heel duidelijk dat Beverlo als buurt
in transitie is. De voorbije 10 jaar is Beverlo sterk geëvolueerd op verschillende vlakken.
Beverlo fungeert meer en meer als ‘uitbreidingsgebied’ vanuit de aangrenzende mijn-cité van
Beringen-Mijn. Dit wil zeggen dat heel wat jonge (vaak Turkse) gezinnen vanuit Beringen-Mijn
uitwijken naar Beverlo. Dit zien we ook terug in de cijfers. Op 10 jaar tijd is het aantal personen van
vreemde herkomst sterk toegenomen.
Met enerzijds de ontwikkeling van BE-mine in Beringen-Mijn als toeristische en commerciële
aantrekkingspool en anderzijds het ontstaan van sterke buurtgerichte ondersteuningsnetwerken van
diensten en verenigingen voor de kwetsbare buurten in Beringen-Mijn merken gezinnen dat heel wat
aanbod geconcentreerd wordt in Beringen-Mijn. Jonge gezinnen die vanuit Beringen-Mijn in Beverlo
komen wonen, blijven zich oriënteren op het nabijgelegen handelscentrum van Beringen-Mijn.
Inwoners van Beverlo voelen zich vaak ‘vergeten’. In Beverlo-centrum is er een verschraling van het
aanbod van winkels en diensten: wegvallen van buurtwinkels, stopzetting bibliotheek, geplande
verhuis OCMW, wegvallen plaatsen kinderopvang, aanbod sportclubs, …
Jonge gezinnen geven aan dat ze voor heel wat essentiële functies op zoek gaan naar aanbod buiten
Beverlo: winkelen, vrijetijd, dienstverlening, onderwijs en opvang, … Maar het zijn vooral de kansrijke
gezinnen die hiertoe in staat zijn. Kwetsbare gezinnen blijven achter (o.a. vanwege
mobiliteitsproblemen in de regio).
Daarnaast wordt er vanaf 2020 gestart met een buurtanalyse die een bredere doelgroep wil bereiken.
Aan de hand van een buurtanalyse willen we een beeld krijgen van de noden, kansen en
opportuniteiten die Beverlo heeft. We maken gebruik van verschillende methodieken zoals diepteinterviews, pleinactiviteiten, … We zetten in op het uitbouwen van een netwerk met verschillende
partners en laten bewoners kennismaken met het bestaande aanbod van de partners. Als aanzet
willen we ook enkele concrete acties opzetten en uitvoeren met partners en bewoners.
Samenwerkingspartners: Huis van het Kind, Kantonnale Bouwmaatschappij, wijkagent politie, BKO
de Bengeltjes, basisschool Westakker, De Draaischijf, OCMW Beringen, dienst jeugd & sport stad
Beringen, Brede School, Kind & Taal, DOMO, VCLB Limburg, Kind & Gezin, Kringloopwinkel
Timing: 1/7/2019 – 31/12/2025
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OP WEG NAAR ZORGZAME BUURTEN
Maatschappelijke context
Een grote groep mensen in een kwetsbare situatie glipt door de mazen van het net. Dat komt door
tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming bij jong en oud, een samenleving die
steeds meer individualiseert, stijgende (zorg)vragen, mensen die de weg naar de hulp- en
dienstverlening niet vinden, de tendens tot centralisatie van concrete hulp- en dienstverlening,
waardoor de fysieke afstand voor veel mensen groter wordt, … ‘Zorgzame buurten’ zijn dan van
belang. Het is dé plaats waar ontmoeting, oog voor elkaar en professionele omkadering een warme
leefomgeving creëren waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen en leven.
Korte omschrijving
Om stapsgewijs en doelgericht op weg te gaan naar het toekomstperspectief van ‘zorgzame buurten’,
gaan we aan de slag met de 8 functies van het organisatiemodel ‘buurtgerichte zorg’. Dit model werd
ontwikkeld door de VVSG: buurtanalyse, detectie, toeleiding, partnerschappen, sociale netwerken,
communicatie, sociaal gewaardeerde rollen en beleidsadvisering.
Er worden creatieve en lokale partnerschappen opgezet, waarbij kwetsbare mensen niet onder de
radar blijven. We werken aan verbinding met en netwerken tussen burgers (in een kwetsbare positie),
verenigingen, diensten en het lokaal bestuur. De basisprincipes van proactief handelen en
participatief werken staan hierbij centraal. Zo wordt armoede bestreden door het proactief
aanpakken van onderbescherming (minder mazen) en sociale uitsluiting vermeden door het
participatieniveau mensen in een kwetsbare situatie in hun buurt te verhogen (meer net).
Samenwerkingspartners: lokale besturen, lokale dienstencentra, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/6/2016 – 31/12/2025
Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Pilootproject Buurtgerichte Zorg: Pelt en Hamont-Achel
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Instituten als RIMO Limburg en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen zetten in co-creatie met
elkaar en in samenwerking met vier lokale besturen in op alle functies van ‘buurtgerichte zorg’. Door
het opzetten van die praktijkwerking van buurtgerichte zorg in meerdere buurten, ontwikkelen we
methodieken en werkwijzen waarbij we het theoretisch concept van zorgzame buurten proberen te
vertalen naar de dagelijkse realiteit.
Samenwerkingspartners:
• Project ‘Zorgzame buurten, minder mazen, meer net’: Cera, Porticus, Fonds Dr. Daniël De
Coninck, VVSG, Vonk3 en de West-Vlaamse pilootgemeenten Deerlijk en Moorslede.
• Lokale samenwerkingspartners: Lokale besturen Pelt en Hamont-Achel, lokale dienstencentra,
eerstelijns zorgpartners, lokale hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen,
bewoners…
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• Samenwerkingsverbanden lokale besturen (opzetten van buurtgerichte zorg en/of deelname

lerend netwerk) : Halen, Lummen, Kinrooi, Herk-De-Stad, Zutendaal, Oudsbergen, Beringen,
Lommel, Genk, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel.
Timing: 01/09/2018 – 31/12/2021

Buurtgerichte Zorg Beringen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Samen met het lokaal bestuur wordt bepaald met welke functies van het model ‘buurtgerichte zorg’
er van start wordt gegaan in welke buurt, wijk of gehucht van de gemeente. Er wordt ook in overleg
met het lokaal bestuur een doelgroep afgebakend of een eventuele klemtoon op een bepaalde
doelgroep bepaald. RIMO Limburg voorziet een opbouwwerker voor de begeleiding en ondersteuning
van het project en de vorming van de vrijwilligers. Beringen voorziet een tewerkstelling van een
maatschappelijk werker voor de coördinatie binnen de stad.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/01/2020 – 31/12/2025

Buurtgerichte Zorg Halen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In Halen werden er al heel wat stappen gezet om een aantal functies van het model ‘buurtgerichte
zorg’ in de praktijk om te zetten. Voor de detectie worden er bezoekersteams ingezet om kwetsbare
65-plussers op te sporen. Zij gebruiken een doorverwijskaart om naar de juiste hulp- en
dienstverlening in Halen door te verwijzen. Er is ook een “klapbus” waarmee proactief en
vindplaatsgericht gewerkt wordt om mensen in kwetsbare posities beter te kunnen bereiken.
RIMO Limburg staat in voor de verdere begeleiding en ondersteuning van het project en de vorming
van de vrijwilligers. Halen zorgt voor de coördinatie binnen de stad en voor het structureel verankeren
van proactieve acties om ondersteuningsnoden van mensen in een kwetsbare positie of met
zorgbehoeften op te sporen en eraan tegemoet te komen.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/1/2020 – 31/12/2021
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Buurtgerichte Zorg Herk-De-Stad
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Samen met het lokaal bestuur wordt bepaald met welke functies van het model ‘buurtgerichte zorg’
er van start wordt gegaan in welke buurt, wijk of gehucht van de gemeente. Er wordt ook in overleg
met het lokaal bestuur een doelgroep afgebakend of een eventuele klemtoon op een bepaalde
doelgroep bepaald. RIMO Limburg voorziet een opbouwwerker voor de begeleiding en ondersteuning
van het project en de vorming van de vrijwilligers. Herk-de-Stad voorziet een tewerkstelling van een
maatschappelijk werker voor de coördinatie binnen de stad.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/5/2020 – 30/4/2022

Buurtgerichte Zorg Lummen
Maatschappelijke context en korte omschrijving
In Lummen werden er al heel wat stappen gezet om een aantal functies van het model ‘buurtgerichte
zorg’ in de praktijk om te zetten. Het project is vooral gericht op de groep mensen tussen 76 en 86
jaar. Ze lopen het meeste risico op vereenzaming en sociale uitsluiting.
Buurtbezoekers (geselecteerde en opgeleide vrijwilligers) gaan op verkennend bezoek bij de senioren
en vangen hun vragen en signalen op. Zij gebruiken een doorverwijskaart om naar de juiste hulp- en
dienstverlening in Lummen door te verwijzen. De gemeente zet in op meerdere functies van
buurtgerichte zorg. Lummen gaat van start met buurtanalyse en een aanpak van gerichte
doorverwijzing door de eigen thuisdiensten.
RIMO Limburg staat de komende tijd in voor de verdere begeleiding en ondersteuning van het project
en de vorming van de vrijwilligers. Lummen zorgt voor de coördinatie binnen de gemeente en het
structureel verankeren van proactieve acties om ondersteuningsnoden van mensen in een kwetsbare
positie of met zorgbehoeften op te sporen en eraan tegemoet te komen.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/1/2020 – 31/12/2021

Buurtgerichte Zorg Sint-Truiden
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Samen met het lokaal bestuur wordt bepaald met welke functies van het model ‘buurtgerichte zorg’
er van start wordt gegaan in welke buurt, wijk of gehucht van de gemeente. Er wordt ook in overleg
een doelgroep afgebakend of een eventuele klemtoon op een bepaalde doelgroep bepaald. RIMO
Limburg voorziet een opbouwwerker voor de begeleiding en ondersteuning van het project en de
vorming van de vrijwilligers. Sint-Truiden voorziet een tewerkstelling van een maatschappelijk werker
voor de coördinatie binnen de stad.
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Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 01/1/2022 – 31/12/2025

Buurtgerichte Zorg Zutendaal
Maatschappelijke context en korte omschrijving
Samen met het lokaal bestuur wordt bepaald met welke functies van het model ‘buurtgerichte zorg’
er van start wordt gegaan in welke buurt, wijk of gehucht van de gemeente. Er wordt ook in overleg
met het lokaal bestuur een doelgroep afgebakend of een eventuele klemtoon op een bepaalde
doelgroep bepaald. RIMO Limburg voorziet een opbouwwerker voor de begeleiding en ondersteuning
van het project en de vorming van de vrijwilligers. Zutendaal voorziet een tewerkstelling van een
maatschappelijk werker voor de coördinatie binnen de stad.
Samenwerkingspartners: Lokaal bestuur, lokaal dienstencentrum, eerstelijns zorgpartners, lokale
hulp- en dienstverleningsorganisaties, lokale verenigingen, bewoners, …
Timing: 1/3/2020 - 31/12/2021
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DORPENBELEID PELT
Maatschappelijke context
Overpelt-Fabriek is een gehucht van Pelt en bestaat uit twee delen: een typische tuinwijk met
arbeidswoningen gelinkt aan de voormalige zinkfabriek en een woongebied aan de kant van de
Molenheide- en Dorperheidestraat. Overpelt-Fabriek telt iets meer dan 1550 inwoners.
Het gemeentebestuur van Pelt wil inzetten op zorgzame dorpen en levendige buurten. De bewoners
in die buurten spelen een belangrijke rol in het leven van elke dag. Zij bepalen mee of mensen zich
hier thuis voelen. Pelt wil die buurten en bewoners ondersteunen. Die ondersteuning wordt vertaald
naar sterke verbindingen tussen bewoners, een aantrekkelijke publieke ruimte en toegankelijke
dienstverlening. Een zogenaamd “dorpenbeleid”.
Het opbouwwerk is een onderdeel van het globale dorpenbeleid van Pelt waaraan het
gemeentebestuur en RIMO Limburg samen sleutelen.
In juni 2019 ging een opbouwwerker halftijds aan de slag in Overpelt-Fabriek. Op basis van een
eerdere buurtanalyse en terugkoppeling aan de buurtbewoners is een planning voor het opbouwwerk
opgemaakt. De nadruk ligt bij aanvang op het opstarten van een aantal werkgroepen die via
participatie tot stand zijn gekomen. Voorbeelden van werkgroepen zijn: buurtkrantje, whatsapp
buurtpreventie, schonere leefomgeving, dorpsactiviteiten.
In het kader van het dorpenbeleid zal de opbouwwerker nauw samenwerken met de
buurtzorgregisseur a.d.h.v. een gedeeld actieplan. De buurtzorgregisseur legt zijn focus meer op de
individuele zorg en toegankelijke dienst- en hulpverlening.
Samenwerkingspartners: lokaal bestuur van Pelt, Arktos, …
Timing: 1/7/2019 - 31/12/2025
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SOLIDARITEIT IN BEELD
Maatschappelijke context
We zien in de samenleving en in projecten van Samenlevingsopbouw een groeiende polarisering en
racisme ontstaan. Groepen worden met elkaar in concurrentie gebracht. Grond- en mensenrechten
worden voorwaardelijk gemaakt of de idee maakt opgang dat bepaalde groepen minder recht hebben
op deze rechten. De druk op directe en indirecte solidariteit is groot.
Tegelijk werken we al vele jaren projecten uit waarin solidariteit tot stand komt of versterkt wordt.
Dit sectorproject streeft naar meer aandacht en inzet daarop in onze diverse opbouwwerkpraktijken.
Vanuit de praktijk en via gericht onderzoek, willen we komen tot een sterke en heldere gedeelde visie
op solidariteit. Doordat de visie wordt gebouwd op diverse projecten, zal blijken dat er al veel
solidariteit en warm samenleven bestaat op lokaal niveau.
Vanuit onze gedeelde en door de praktijk gedragen visie willen we ook impact hebben op de publieke
opinie. Verder willen we het draagvlak versterken voor de rol die sociale professionals kunnen en
moeten opnemen binnen deze thematiek.
Korte omschrijving
We bundelen de krachten om solidariteit in al haar verschijningsvormen te stimuleren en initiëren.
Ook brengen we solidariteit frequenter en beter in beeld. We gaan zo gezamenlijk aan de slag met
modelontwikkeling en campagnes om directe en indirecte solidariteit te stimuleren en in beeld te
brengen, te bevorderen en waar mogelijk structureel te verankeren.
Samenwerkingspartners: academici en onderzoekers, zoals de Diegem-onderzoekers. Deze mogen
zich niet louter op de stad richten, en moeten aandacht hebben voor Brussel. We zoeken coalities
met andere middenveldorganisaties, zoals Bond zonder naam, Welzijnszorg, vakbonden, lokale
besturen, …
Timing: 1/1/2020 – 31/12/2025
Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:

Week van verbondenheid
Korte omschrijving
Samen met Bond Zonder Naam, zet Samenlevingsopbouw haar schouders onder de organisatie van
de “Week van Verbondenheid”. Dat initiatief legt de nadruk op het creëren van verbondenheid en
ontmoeting, omdat veel mensen nog steeds uitgesloten worden van de samenleving. Bij de
organisatie van de ‘Langste Tafels’ zetten we in op het samenbrengen van mensen en organisaties,
op niet-evidente ontmoetingen en op de uitwisseling van ervaringen. We stimuleren burgers,
bedrijven, verenigingen en gemeenten om dat ook te doen. Onze bijzondere focus ligt daarbij op
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
We sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en gemeenten om tijdens de Week van
verbondenheid activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen en ervaringen delen.
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Samenwerkingspartners: Dorpsrestaurants Limburg, Bond Zonder Naam, verschillende instituten
Samenlevingsopbouw, lokale besturen, bedrijfswereld, …

Solidariteit in beeld Projectvoorbereiding
Korte omschrijving
We streven naar meer aandacht en inzet en daardoor een versterkte solidariteit in onze diverse
opbouwwerkpraktijken. Op deze manier en via gericht onderzoek, willen we komen tot een sterke en
heldere gedeelde visie. Vanuit die visie willen we ook impact hebben op de publieke opinie. Verder
willen we het draagvlak versterken voor de rol die sociale professionals kunnen en moeten opnemen
binnen deze thematiek.
Het project verloopt in twee fasen:


Een uitgebreide projectvoorbereiding gekoppeld aan een vooronderzoek over diverse
projecten over solidariteit in diverse contexten.



Het vervolg bestaat uit de uitwerking van modelontwikkeling, het uittesten van nieuwe
projecten en de uitrol hiervan. Parallel moet aandacht gaan naar het beïnvloeden van de
publieke opinie.

Samenwerkingspartners: Academici en onderzoekers, zoals de Diegem-onderzoekers. Deze mogen
zich niet louter op de stad richten, en moeten aandacht hebben voor Brussel. Bovendien kunnen er
coalities gesloten worden met andere middenveldorganisaties, zoals Welzijnszorg of vakbonden en
met lokale besturen .
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IEDERS STEMT TELT CAMPAGNE
Maatschappelijke context
Verkiezingen zijn de hoogdagen van de democratie. Ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen
staat er op die dagen heel wat op het spel. De verschillende overheden hebben immers tal van
hefbomen ter beschikking om een ingrijpende verbetering teweeg te brengen in hun leven.
Korte omschrijving
Met de campagne Ieders stem telt (IST) grijpt Samenlevingsopbouw de (lokale, regionale, federale en
Europese) verkiezingen van 2024 aan om de noden van groepen in een maatschappelijk kwetsbare
positie op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen. Het doel is het beleid aan te zetten
tot het voeren van een meer sociaal beleid. Bovendien moet de publieke opinie overtuigd worden
van het belang van sociaal beleid. Dit gebeurt door in te zetten op beleidsbeïnvloeding,
beleidsopvolging, sociale actie en gerichte communicatie.
Ieders stem telt maakt memoranda, geeft vormingen en voert een slimme communicatie. In aanloop
van de verkiezingen gaat IST op allerlei creatieve manieren in gesprek met politici. Na de verkiezingen
is er opvolging. Dat betekent: de opgebouwde contacten met politici onderhouden en verder in
dialoog blijven gaan over sociale thema’s.
Samenwerkingspartners: Voor IST werkt Samenlevingsopbouw samen met een heel aantal partners:
armenverenigingen, Welzijnsschakels,
zelforganisaties, WMKJ’s,
CAW,
sociaal-culturele
verenigingen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Decenniumdoelen, Welzijnszorg, …

Projecten en acties die bijdragen tot deze strategische actie:
Ieders Stem Telt Campagne Limburg
Korte omschrijving
RIMO Limburg is initiatiefnemer in de provincie Limburg voor een campagne opbouw met onze
partners 2 jaar voor en één jaar na lokale verkiezingen. We voorzien hier een halftijdse inzet voor. We
doen in de loop van de lokale legislatuur constant aan lokale beleidsbeïnvloeding waar we actief zijn
met een project.
Samenwerkingspartners: Sector Samenlevingsopbouw, Trefpunt Armoede, CAW Limburg,
straathoekwerk LISS, Uit de Marge, Sint-Vincentius Limburg, AIF+, UAV, UTV, Acli Vlaanderen, IC,
Limburgs Platform Vluchtelingen, UMB, Federatie Wereldvrouwen, Welzijnszorg Limburg,
Welzijnsschakels Limburg, Basiseducatie, Vormingplus Limburg, Welzijnszorg Limburg, …
Timing: 1/1/2023 - 31/12/2025
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TRANSVERSALE STRATEGISCHE ACTIES
Hieronder formuleren we ook enkele transversale strategische acties, die bijdragen aan elk van de
andere externe strategische doelstellingen en verschillende strategische acties ten goede komen.
INBRENGEN VAN EXPERTISE
RIMO Limburg heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd op verschillende domeinen,
zowel inhoudelijk als methodologisch. We wensen deze expertise graag te delen met partners. We
doen dit zowel op basis van ad hoc vragen als proactief. De ondersteuning kan verschillende vormen
aannemen: een seminarie, een lezing, advisering, vorming, coaching, studiedag, …
De vragen naar expertise zijn kansen om nieuwe partnerschappen te smeden of samenwerkingen aan
te gaan. Bovendien draagt onze expertise ook bij tot het verbeteren van het participatief beleid van
lokale besturen naar maatschappelijk kwetsbaren toe. Wij hebben hier als provinciale welzijnsactor
een strategische rol te spelen die we over de verschillende inhoudelijke doelstellingen heen zullen
verwezenlijken.
RIMO Limburg biedt haar expertise proactief aan:
• bij verschillende organisaties of lokale overheden: vb. schepencolleges, het onderwijs, de

mutualiteiten, sociaal-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden, …

• over verschillende inhouden: vb. proactief handelen, buurtgerichte zorg, gelijke kansen, gebruik

rechtenverkenner, participatief beleid voeren, armoedebestrijding, …
• op verschillende manieren: vb. seminarie, gesprek, congres, vorming, coaching, studiedag, …

De vragen naar expertise zijn kansen om nieuwe partnerschappen te smeden of samenwerkingen aan
te gaan. Bovendien draagt onze expertise ook bij tot het verbeteren van het participatief beleid van
lokale besturen naar maatschappelijk kwetsbaren toe. Wij hebben hier als provinciale welzijnsactor
een strategische rol te spelen die we over de verschillende inhoudelijke doelstellingen heen zullen
verwezenlijken.
Samenwerkingspartners: verschillende organisaties en lokale overheden, zoals OCMW’s,
gemeentebesturen, het onderwijs, de mutualiteiten, sociaal-culturele verenigingen van etnischculturele minderheden, onderwijsinstanties, …
Timing: 1/1/2016 - 31/12/2025
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VERBETEREN VAN GEZONDHEID
Gezondheid is heel nauw gekoppeld aan het algemene welzijn van mensen. We streven ernaar om
de gezondheidsvaardigheden van maatschappelijk kwetsbare mensen te versterken enerzijds en
anderzijds te werken aan een toegankelijk dienstverleningsaanbod. Vooral in onze basiswerkingen
werken we aan het verbeteren van gezondheid door in te zetten op de ontwikkeling van
gezondheidsvaardigheden, het stimuleren van beleid en organisaties om preventief te werken, om
de toegankelijkheid van het huidige aanbod te verbeteren, om alternatieven te voorzien voor onze
doelgroep, … Een lokale analyse wijst uit hoe dit op maat geconcretiseerd wordt.
In functie van Vlaamse beleidsdoelstellingen rond gezondheid sturen we dit “verbeteren van
gezondheid” centraal vanuit RIMO Limburg aan en werken we vooral actie- en campagnegericht in
onze basiswerkingen.
Samenwerkingspartners: verschillende organisaties en lokale overheden, zoals OCMW’s, CAW
Limburg, het onderwijs, de mutualiteiten, CGG, psychiatrische instellingen, LOGO Limburg, ELZ, …
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
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REKENING HOUDEN MET DIVERSITEIT
De samenleving is divers samengesteld. Diversiteit gaat om alle mogelijke verschillen die kunnen
bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven, denken we bijvoorbeeld aan gender,
leeftijd, etniciteit, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, sociale achtergrond, seksuele
geaardheid, religie, levensbeschouwing, etc.
Diversiteit is een maatschappelijk gegeven. RIMO Limburg gaat uit van een inclusieve samenleving
waarbij verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden en waarin mensen in hun
verscheidenheid benaderd worden als medemensen. Diversiteit als een vanzelfsprekendheid, zeg
maar. Diversiteitsdenken gaat tegelijk de uitdaging aan om mensen niet te benaderen vanuit één
verschil, maar als unieke individuen die verschillende identiteiten herbergen.
Bovendien ervaart RIMO Limburg onderlinge verschillen tussen mensen als een verrijking. Verschillen
vullen elkaar immers aan. Bij het tegengaan van maatschappelijke achterstelling en uitsluiting geven
we diversiteit dan ook een maximale plaats binnen onze werking. We willen hierbij vooral inclusief
werken en zetten dus extra in op verbindend werken. We creëren ontmoetingen tussen de diversiteit
binnen en tussen onze doelgroepen en maken via een respectvolle dialoog gemeenschappelijkheid
en verschil duidelijk. Daar waar nodig laten we onze doelgroep van maatschappelijk kwetsbaren de
ruimte om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Dit categoriale werken gebeurt in functie van
versterkend werken of als opstap naar dialoog. Tenslotte beïnvloeden we het beleid in functie van de
oplossing van gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
Om in onze verschillende strategische acties maximaal plaats te geven aan diversiteit bij het
tegenaan van maatschappelijke achterstelling en uitsluiting, ondernemen we verschillende acties
waaronder de toepassing van de theorie van het kruispunt-denken. Hierbij worden er naast
etniciteit ook andere betekenis- en identiteitsassen zoals gender, sociale klasse, leeftijdsgroep,
seksuele oriëntatie etc. in beeld gebracht en rekening mee gehouden.
Elke basiswerking moet de principes van dit kruispunt-denken integreren om niemand (onbewust) uit
te sluiten of structurele uitsluitingsmechanismen nog te versterken. Dit betekent rekening houden
met mogelijke extra factoren van kwetsbaarheid en uitsluiting. Bovendien moet iedereen zich overal
welkom voelen in onze groepen. We tolereren geen racisme en discriminatie.
Samenwerkingspartners: verschillende organisaties en lokale overheden, sociaal-culturele
verenigingen van etnisch-culturele minderheden, VormingPlus Limburg, (nieuwe) Unia, Merhaba, Ella
vzw, …
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
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SD INTERNE ORGANISATIE
Samenlevingsopbouw beschikt over een organisatie- en kwaliteitsbeleid zodat haar
maatschappelijke opdracht kwalitatief en doelgericht wordt gerealiseerd.
In wat volgt beschrijven we de wijze waarop we de nodige randvoorwaarden zullen creëren om onze
externe strategische doelstellingen te verwezenlijken. Deze interne, organisatorische doelstelling
rond kwaliteit willen we nastreven op alle niveaus van de organisatie. Op de eerste plaats betekent
dit dat we het kwaliteitsvol werken binnen de strategische acties permanent willen bekijken,
stimuleren en evalueren. Indien nodig vragen we daartoe ondersteuning van derden. Verder willen
we bijzondere aandacht hebben voor de ondersteuning en begeleiding van opbouwwerkers.
Tenslotte moet ook ons organisatiemodel een weerspiegeling zijn van de kwaliteit van de werking.
Het kwaliteitshandboek is voor dit alles een belangrijk instrument.
OD KWALITEITSBELEID
Samenlevingsopbouw garandeert de kwaliteit van de zorgaspecten en kernprocessen met de
doelgroep.
Strategische actie:
• Implementeren van het kwaliteitsbeleid

Er is de drive om als organisatie steeds weer beter te willen presteren. Kwaliteitsverbetering is dan
ook een continu proces van zelfreflectie en zelfevaluatie, gericht op een continu verbeteren van onze
werking. Alles kan beter en alles is vatbaar voor verbetering. Het is belangrijk dat we de hele werking
van de organisatie continu in vraag stellen, ook wat goed loopt. Het kwaliteitshandboek is hiervoor
ons belangrijkste werkinstrument. Elk instituut vernieuwde haar kwaliteitshandboek, aangepast aan
de vereisten van het kwaliteitsdecreet van 2003. De focus hierbij is de gebruiker en de verantwoorde
zorg. In de loop van het nieuwe meerjarenplan gebeurt er een update van het kwaliteitshandboek.
De maatregelen omschreven in het kwaliteitshandboek voeren we uit.
Samenwerkingspartners: sector Samenlevingsopbouw, onze doelgroepen en onze partners.
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025

OD DUURZAAMHEIDSTOETS
Samenlevingsopbouw hanteert een duurzaamheidstoets bij het opzetten van alle activiteiten en
binnen het aankoopbeleid.
Strategische acties:
• Uitwerken van een duurzaamheidsscan.
• Op basis van de duurzaamheidsscan verbeteracties opmaken en uitwerken i.s.m. vrijwilligers,

partners en doelgroep.
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OD VEILIGE RUIMTES
Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie voelen zich veiliger binnen de werkingen van
Samenlevingsopbouw, de ruimtes zijn en blijven zo maximaal mogelijk vrij van racisme en
discriminatie.
Strategische acties:
• Goede praktijken uitwisselen
• Gezamenlijke visie en handelingskaders worden ontwikkeld, geïmplementeerd en toegepast.

Op microniveau willen we inzetten op “safe spaces” binnen onze werkingen. Zowel voor onze
doelgroep als onze eigen medewerkers willen we een plek kunnen aanbieden waar discriminatie en
racisme niet getolereerd worden en iedereen zich veilig kan voelen. We werken daaraan via een
intern diversiteitsbeleid.
Samenwerkingspartners: sector Samenlevingsopbouw, onze doelgroepen en partners.
Timing: 1/1/2021 – 31/12/2025

OD DIVERSITEIT
Samenlevingsopbouw weerspiegelt integraal de diversiteit in de samenleving en erkent de
meerwaarde ervan.
Strategische acties:
• Er is een in de sector breed gedragen en actief diversiteitsbeleid.
• Er is een lerend netwerk diversiteit.
• De personeelsploeg van Samenlevingsopbouw is meer divers samengesteld qua etnische

achtergrond, meertaligheid, opleidingsgraad, man/vrouw verhoudingen.

We geven diversiteit maximaal plaats binnen onze werking. De aandacht voor diversiteit is ingebed
op alle niveaus en in alle initiatieven van de verschillende instituten. Dit heeft ook implicaties voor
het personeelsbeleid. Net als bij onze doelgroep ervaren we onderlinge verschillen tussen onze
medewerkers als een verrijking.
Samenwerkingspartners: sector Samenlevingsopbouw, onze doelgroepen, het EVA integratie en
inburgering, sociaal-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden, Sociare, …
Timing: 01/01/2021 - 31/12/2025
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OD EXTERNE COMMUNICATIE
We realiseren de organisatievoorwaarden voor het bewerkstelligen van een vergroot draagvlak voor
Samenlevingsopbouw en een grotere impact op het beleid en de samenleving.
Strategische acties:
• Inzet op strategische communicatie

Samenlevingsopbouw zet strategischer in op communicatie om beter bekend te zijn en meer impact
te hebben ten aanzien van mensen in een kwetsbare positie, het beleid, de media en het brede
publiek. Lokale buurtwerkingen, verenigingen en initiatieven die we ondersteunen zijn vaak beter
bekend dan de organisatie zelf. Om onze positionering en impact via communicatie te versterken
wordt gewerkt met een door de sector gedragen visie en strategie.
• Sectorinterne samenwerking

Er is een gemeenschappelijke inzet op communicatie en er wordt gewerkt aan een efficiënte
sectorinterne samenwerking hiervoor.

OD DEUGDELIJK BESTUUR
RIMO Limburg voert in het kader van deugdelijk bestuur een kwaliteitsvol en transparant beleid.
Strategische acties:
• Een krachtig en betrokken bestuursorgaan
Het betrekken van het bestuur als interne stakeholder bij het bepalen van onze strategische doelen
is geformaliseerd en we voeren ook het komende meerjarenplan op die manier uit. Daarnaast zorgen
we door regelmatig overleg en leesbare voorbereidende documenten voor een krachtig en zo
betrokken mogelijk bestuursorgaan.
• Een kwaliteitsvol en transparant beleid
Het organiseren van een kwaliteitsvol en transparant beleid doen we onder andere door het
organiseren van voldoende transparantie in ons bestuurdersoverleg. Dit gebeurt door regelmatige
verantwoording van de verschillende bestuursorganen aan elkaar. Er wordt steeds de mogelijkheid
gegeven om buiten de officiële overlegmomenten meer details of inzage in documenten te krijgen
onder begeleiding van de directeur.
Vanuit onze missie en doelen is er een duidelijke samenstelling van onze bestuursorganen en hun rolen bevoegdheidsverdeling. Deze wordt onder andere gecommuniceerd aan de hand van een
uitgebreide onthaalmap voor nieuwe bestuursleden.
• Een correct en toekomstgericht financieel beleid

We zorgen ervoor dat we een toekomstgerichte visie hebben en flexibel genoeg zijn om ons aan te
passen aan de financiële en maatschappelijke evoluties in onze omgeving. De parameters en de
implicaties van financieringsvormen die ons financiële evenwicht beïnvloeden, volgen we met de
directie en bestuurders nauw op.
Samenwerkingspartners: sector Samenlevingsopbouw, onze doelgroepen en onze partners.
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
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OD PERSONEELSBELEID
We beschikken over een personeelsbeleid dat onze medewerkers in staat stelt om excellente
praktijken van Samenlevingsopbouw te realiseren.
Strategische acties:
• Een versterkend leerbeleid

Een goed leerbeleid draagt bij tot de voortdurende ontwikkeling en evolutie van de organisatie. RIMO
Limburg kiest ervoor om voor ieder personeelslid een gepast leeraanbod te voorzien op maat van zijn
of haar professionele bezigheden binnen de organisatie en afgestemd op de groei van de eigen
competenties. Leren wordt hierbij breed opgevat: niet enkel de klassieke opleidingen, maar ook
andere vormen van kennistransfer, zoals mentorship, werkplekleren, projectbezoeken, boeken, …
horen daarbij.
Het sectoraal leerbeleidsplan loopt tot en met 2022. Hierna wordt er een nieuw leerbeleidsplan, ook
op maat van RIMO Limburg ontwikkeld, waarin het competentiebeleid centraal staat. Onder andere
leergesprekken met elke medewerker zijn een uitvoering hiervan.
Omwille van onze unieke geografische positie maken we de komende jaren gebruik van de kennis,
netwerken en middelen van Europese buurlanden als Nederland en Duitsland. Maar ook de nabij
gelegen provincie Luik kan samenwerkingsopportuniteiten en inspiratiebronnen hebben die we
kunnen verkennen. Onze zoektocht naar partners, inspiratiebronnen en middelen stopt niet aan onze
provinciegrenzen.
Samenwerkingspartners: de PIV (sectoroverleg Partners in Vorming) is prioritaire partner bij het
ontwikkelen van het sectoraal leerbeleid.
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
• Een instroombeleid
Er is een procedure ontwikkeld voor aanwerving en selectie van nieuwe medewerkers. Zo hanteren
we een competentiematrix als leidraad bij aanwervingen en maakt een schriftelijke proef standaard
deel uit van het selectieproces. De procedure wordt bijgestuurd indien nodig blijkt uit evaluatie.

Timing: van 1/1/2021 - 31/12/2025
• Een ondersteuningsbeleid
De verschillende facetten van het personeelsbeleid ter ondersteuning van de medewerkers worden
uitgevoerd volgens de procedures en afspraken beschreven in de geïntegreerde tekst: leerbeleid,
coaching, competentiebeleid, aanwervingsbeleid, vervangings- en afwezigheidsbeleid, …

Het psychosociaal welzijn is hier een belangrijk onderdeel van. Via een risicoanalyse psychosociaal
welzijn heeft RIMO Limburg zicht ontwikkeld op de verschillende aspecten van psychosociaal welzijn
van haar medewerkers. De analyse gebeurde van de 5 categorieën van psychosociale risico’s:
arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties.
Op basis van de verzamelde gegevens, risico’s en vastgestelde uitdagingen stellen we een actieplan
op en gaan we aan de slag met de uitvoering ervan. In de loop van het meerjarenplan doen we
regelmatig een tussentijdse evaluatie en indien nodig een bijsturing.
Timing: 1/1/2021 - 31/12/2025
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OD INTERNE COMMUNICATIE
Medewerkers kunnen vlot intern informatie uitwisselen en online samenwerken.
RIMO Limburg telt om en bij de 60 werknemers. Een minderheid werkt vanuit de centrale hoofdzetel
in Heusden-Zolder: directie, stafmedewerkers, teamcoördinatoren, secretariaat en enkele
opbouwwerkers wiens werkterrein meerdere gemeenten of de hele provincie Limburg omvat. Het
merendeel van de opbouw-, project- en buurtopbouwwerkers heeft zijn standplaats in de Limburgse
gemeente waar het projectmatig actief is. Door deze geografische spreiding vormt een goede interne
communicatie een uitdaging. Er zijn geregeld contactmomenten in de vorm van ploeg- en
teamvergaderingen, maar deze zijn onvoldoende frequent voor een goede interne
informatiedoorstroming.
We willen de interne informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen de organisatie
optimaliseren. Momenteel beschikken we over een sociaal, interactief intranet waarin we informatie
ontsluiten via een duidelijke informatiestructuur met zoekfunctie. Collega’s kunnen er ook ervaringen
en tips uitwisselen. Het huidige intranet scoort hoog in gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid.
Daartegenover staat dat we het volledige potentieel aan functionaliteiten van een intranet niet
benutten. We willen het huidige intranet evalueren via gebruikersbevragingen, verbeterpunten
aanpakken en de functionaliteiten ervan uitbreiden. Via SharePoint willen we het werken in teams
naar een hoger niveau tillen zodat bestanden, gegevens, nieuws en bronnen gemakkelijk en veilig
gedeeld kunnen worden vanaf elke locatie en op alle soorten apparaten.
De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit de werknemers van RIMO Limburg. In de tweede plaats
zijn er de bestuurders van RIMO Limburg. Via het intranet en Sharepoint kunnen zij het reilen en
zeilen van de organisatie volgen, alsook verslagen van directieteams, raad van besturen en algemene
vergaderingen lezen.
Timing: 1/1/2021 – 31/12/2025
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MEERJARENBEGROTING
Zie bijlage.
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BIJDRAGE AAN DE PRIORITEITEN VAN DE MINISTER
Met de operationalisering van onze strategische doelstellingen dragen we actief bij aan de
beleidslijnen uit de beleidsnota 2019-2024 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We werken vooral
mee aan de doelstellingen armoedebeleid en welzijnswerk.
SOCIALE BESCHERMING
Samenlevingsopbouw zet verder in op het werken aan een betere sociale bescherming voor mensen
in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Door onderbescherming aan te pakken dragen we bij aan het armoedebestrijdingsbeleid. Dat gebeurt
vooral via de principes van het lokaal proactief handelen en de ondersteuning van STEKKEN.
Armoedebestrijding moet integraal op alle levensdomeinen gebeuren. Het decreet Lokaal Sociaal
Beleid is hiervoor een goede kapstok. Via verschillende operationele doelen die werken aan betere
sociale bescherming, een toegankelijk en kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod, een
verbetering van de sociale en fysieke woonkwaliteit, maximale ontplooiingskansen voor leerlingen, …
dragen we hier actief toe bij. Met de strategische keuze voor collectief burgerschap streeft de sector
ernaar dat mensen in maatschappelijk kwetsbare posities meer stem krijgen in de reguliere inspraaken overlegorganen van diverse beleidsdomeinen.
• Uit de beleidsnota Welzijn: mensen in armoede nemen vaak minder deel aan activiteiten in de

gemeenschap, op school, in de buurt. Door hun deelname aan het verenigingsleven en
vrijwilligerswerk te stimuleren doorbreken we de eenzaamheid en het sociale isolement van
mensen in armoede.
We investeren in verschillende opbouwwerkprojecten die inzetten op krachtige buurten en steden.
Ervoor zorgen dat rechten gerealiseerd kunnen worden, inzetten op de leefomgeving, community
building, aanpakken van onderbescherming, … draagt telkens bij tot krachtige buurten. Een
strategische keuze die we al enkele jaren met volgehouden inzet maken. Een doorgedreven
objectieve en subjectieve analyse van de desbetreffende buurten maakt dat we de nodige lokale
accenten kunnen leggen in onze projecten.
WONEN
• Uit de beleidsnota Welzijn: Gelet op de blijvende grote uitdaging inzake kwaliteitsverbetering van

het patrimonium, komt de klemtoon op renovatie en vervangingsbouw te liggen.
• Uit de beleidsnota Welzijn: We ondersteunen een specifiek en afgestemd woonbeleid voor

bijzondere doelgroepen. Lokale besturen kunnen desgewenst het initiatief nemen om regionaal af
te stemmen over de realisatie van een aanbod van duurzame woonoplossingen.
Samenlevingsopbouw zet verder in op het thema wonen. Het opbouwwerk kiest ervoor om huurders
met de grootste woonnood centraal te plaatsen in onze doelen. De woonprojecten van de sector
stimuleren het (boven)lokaal beleid om te voorzien in een voldoende groot, kwaliteitsvol en
betaalbaar aanbod voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Dit gaat van kleinschalig
wonen, over kwaliteit op de private huurmarkt verbeteren, tot experimentele projecten die de private
huurmarkt versterken.
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ENERGIE
• Uit de beleidsnota Welzijn: De Vlaamse Regering wil de komende jaren extra inzetten op een

daling van energiearmoede. Daarom zetten we het Energiearmoedeprogramma verder, in overleg
met alle betrokkenen op het terrein. Eerste aandacht gaat naar structurele verbetering van de
energieprestatie van de woning. Gerichte financiële steun voor energiebesparende maatregelen
en intensieve begeleiding en verscherping van normen blijven cruciaal. Om de doelgroep beter te
bereiken werken we samen met de lokale partners. De digitale meter geeft mogelijkheden
budgetontsporing tijdig te detecteren en aan te pakken.
• Uit de beleidsnota Welzijn: Huurders hebben ook recht op comfortabele energiezuinige woningen.

Huurwoningen dienen daarom te voldoen aan een steeds verbeterende maximale EPC-score die
we afstemmen op de ijkpunten en lange termijndoelstelling 2050.
Samenlevingsopbouw volgt het energiearmoedeplan nauwgezet op en werkt actief mee aan
actualisaties zoals de SODV’s bij de digitale budgetmeter. De beleidsadviezen van de sector zijn steeds
gebaseerd op contacten met mensen in een kwetsbare positie.
Samenlevingsopbouw streeft – via verschillende projecten – naar een substantiële verlaging van de
energiefactuur voor mensen in een kwetsbare positie. Dat gebeurt onder andere via het verhuren van
energiezuinige en betaalbare huishoudtoestellen (Papillon), via renovatie van huurwoningen en
ontzorging van de verhuurders (Goed plan), via “betaalbaar warm met HaaS”, heating as a service
voor maatschappelijk kwetsbare groepen, …
LOKAAL SOCIAAL BELEID
• Uit beleidsnota Welzijn: De lokale besturen zijn de regisseur en bepalen het beleid in het kader

van de sociale hulp- en dienstverlening. We bekrachtigen deze regierol van de lokale besturen
voor het realiseren van een lokaal sociaal beleid dat naast de lokale doelstellingen ook de Vlaamse
doelstellingen maximaal versterkt op het lokale niveau. We doen dit met het oog op het verhogen
van de toegang tot de sociale grondrechten, tot de lokale hulp- en dienstverlening en om
onderbescherming efficiënt aan te pakken.
Samen met lokale samenwerkingspartners werken we aan een kwaliteitsvolle, toegankelijke en
betaalbare zorg- en dienstverlening. Laagdrempeligheid (helder taalgebruik, proactieve
informatieverstrekking, administratieve vereenvoudiging, duidelijke informatiestroom en
automatische rechtentoekenning) is een cruciale voorwaarde voor toegankelijkheid.
Samenlevingsopbouw is partner in heel wat projecten geïntegreerd breed onthaal, dat de
eerste toegangspoort moet zijn voor de realisatie van sociale grondrechten voor iedereen. Tegelijk
versterkt het opbouwwerk mensen in maatschappelijk kwetsbare posities om hun rechten zelf beter
te kennen en op te nemen. Het moet hen ook in staat stellen om collectief hun stem te laten horen
via constructieve voorstellen voor een betere hulp- en dienstverlening.
De regierol van lokale besturen mag niet onderschat worden. We inspireren en adviseren hen op basis
van ervaringsdeskundigheid. Op die manier kunnen lokale besturen hun rol opnemen om alle partners
samen te brengen, blinde vlekken in het aanbod of overlappende dienstverlening in kaart te brengen,
proactief en toegankelijk te werken, aanwezig te zijn in kwetsbare buurten, …

Meerjarenplan 2021-2025 | 2020-04-23 Meerjarenplan RIMO Limburg

107

ECONOMIE VAN HET WELBEVINDEN
• Uit beleidsnota Welzijn: Het opbouwen van een “economy of wellbeing” of “economie van het

welbevinden” in Vlaanderen leidt tot een positieve wisselwerking tussen welzijn en een duurzame
economische groei. Investeringen in welzijn, gezondheid, sociale bescherming, het verminderen
van sociale ongelijkheid, opleiding, onderwijs en gendergelijkheid komen mensen rechtstreeks ten
goede en garanderen daarenboven mee een duurzame lange termijn groei van de Vlaamse
economie. Investeringen in opleiding en vorming zorgen er immers voor dat binnen enkele jaren
meer mensen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.
• Uit beleidsnota Welzijn: Economy of Wellbeing, investeringen in onderwijs: kleuterparticipatie en

continuïteit thuis- kinderopvang- onderwijs, kostenbeheersing, ongekwalificeerde uitstroom
(NEET),
We zetten strategisch in op de versterking van grond- en mensenrechten. Zo werkt het opbouwwerk
mee aan een sterke sociale bescherming, de bestrijding van armoede, de versterking van gelijke
onderwijskansen, enz. Gecombineerd met het werken aan krachtige buurten en collectief
burgerschap werken we mee aan duurzame oplossingen om ongelijkheid terug te dringen.
Specifiek op het vlak van onderwijs, stimuleren we ouders in een kwetsbare positie om hun kleuters
tijdig in te schrijven en een bewuste schoolkeuze te maken. Het project Schoolstart is daar een mooi
voorbeeld van. Opbouwwerkers ondersteunen ouders om op een positieve en versterkende manier
te starten aan de schoolloopbaan van hun kinderen.
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen brengt Samenlevingsopbouw de school, gezinnen en de
buurt samen om te bekijken welke structurele inspanningen nodig zijn om voor leerlingen in een
kwetsbare positie gelijke onderwijskansen te realiseren. Het resultaat van deze oefening wordt
omgezet in een schoolbeleid en -praktijk.
STRIJD TEGEN EENZAAMHEID
RIMO Limburg investeert al enkele jaren in projecten buurtgerichte zorg en
buurtopbouwwerkprojecten om zorgzame buurten mee vorm te geven. Ervoor zorgen dat rechten
gerealiseerd kunnen worden, inzetten op de leefomgeving, community building, aanpakken van
onderbescherming, … draagt allemaal bij tot krachtige buurten. Een strategische keuze die we al
enkele jaren met volgehouden inzet maken. Een doorgedreven objectieve en subjectieve analyse van
de desbetreffende buurt maakt dat wij de nodige lokale accenten kunnen leggen in onze projecten.

DE ONTWIKKELING VAN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN
Gezondheid is heel nauw gekoppeld aan het algemene welzijn van mensen. Met onze transversale
doelstelling rond gezondheid streven we ernaar om de gezondheidsvaardigheden van mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities te versterken enerzijds en anderzijds te werken aan een
toegankelijk dienstverleningsaanbod. Vooral in onze basiswerkingen werken we aan het verbeteren
van gezondheid door in te zetten op de ontwikkeling van gezondheidsvaardigheden, het stimuleren
van beleid en organisaties om preventief te werken, om de toegankelijkheid van het huidige aanbod
te verbeteren, om alternatieven te voorzien voor onze doelgroep, … Maar ook onze buurtgerichte
zorgprojecten spelen in op vroeg-detectie en het preventieve luik van een sterk gezondheidsbeleid.
Een lokale analyse wijst uit hoe dit telkens best op maat geconcretiseerd wordt.
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In functie van de Vlaamse beleidsdoelstellingen rond gezondheid sturen we dit “verbeteren van
gezondheid” alleszins centraal vanuit RIMO Limburg aan en werken we vooral actie- en
campagnegericht in onze basiswerkingen. Onze samenwerkingspartners zijn verschillende
organisaties en lokale overheden, zoals LOGO Limburg, OCMW’s, CAW Limburg, gemeentebesturen,
het onderwijs, de mutualiteiten, CGG, psychiatrische instellingen, ELZ, …
INZET OP DIGITALISERING
De digitalisering van steeds meer diensten brengt de realisatie van sociale grondrechten voor mensen
in MKP in gevaar. In verschillende strategische acties zetten we in op digitale inclusie, allereerst door
het verhogen van de toegang tot digitale informatie. Dit gebeurt vooral door het ter beschikking
stellen van computers in armoedeverenigingen en in ontmoetingsplaatsen in territoriale
aandachtsgebieden. Zo kunnen mensen werk zoeken, een tegemoetkoming aanvragen, de kinderen
inschrijven voor een school of een vrijetijdsactiviteit, … en tegelijk hulp hierbij krijgen van een
opbouwwerker of een vrijwilliger.
Ten tweede doen we dit door het versterken van digitale vaardigheden van mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities. Dit gebeurt met laagdrempelige cursussen die we al dan niet in
samenwerking met basiseducatie organiseren. Vaak moeten we beroep doen op projectmiddelen om
te kunnen beschikken over het nodige materiaal. Digitale geletterdheid is een erg belangrijke
competentie om niet achtergesteld te raken in de steeds meer gedigitaliseerde dienstverlening. In
onze beleidsadviezen geven we dit dan ook mee als belangrijk aandachtspunt naar onze doelgroep
toe.
STERK SOCIAAL WERK
Samenlevingsopbouw is lokaal een kernpartner van het platform Sterk Sociaal Werk. Daarin ligt de
nadruk op het ontwikkelen en uitvoeren van het Actieplan Sterk Sociaal Werk en de voorbereiding
van de Conferentie op 5 mei 2022. In de stuurgroep Sterk Sociaal Werk, brengt Samenlevingsopbouw
de expertise “samenwerken in (super) diversiteit” in. Het spreekt voor zich dat we de vijf krachtlijnen
– nabijheid, politiserend procesmatig, generalistisch en verbindend werken – onderschrijven.
Met dit meerjarenplan spelen we in op de nieuwe uitdagingen die Sterk Sociaal Werk in de huidige
maatschappelijke context met zich meebrengt:
1.

Vermaatschappelijking
Vermaatschappelijking draagt kansen tot inclusie in zich, maar het risico bestaat ook dat
bestaande ongelijkheden er nog door vergroten. Via de OD Community Building en OD
Solidariteit zorgen we ervoor dat diverse bevolkingsgroepen een volwaardige plek in de
samenleving kunnen opnemen. De OD Sociale Bescherming ontwikkelt nieuwe modellen die
de hulp- en dienstverlening verbeteren, en zorgt ervoor dat de rechten van mensen in een
kwetsbare positie gegarandeerd worden.

2.

Digitalisering
De voortgaande digitalisering is niet te stuiten. Tegelijk moet de samenleving waakzaam zijn
dat iedereen mee is, zo niet kan deze trend de positie van mensen in een kwetsbare positie
nog verzwakken. Doorheen de inzet op meerdere grond- en mensenrechten en thema’s in dit
meerjarenplan – sociale bescherming, wonen en onderwijs – besteden we aandacht aan einclusie.
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3.

Superdiverse context
Diversiteit is de realiteit. Toch worden opbouwwerkers in de samenleving en in hun projecten
steeds meer geconfronteerd met polarisering en racisme. Groepen komen met elkaar in
concurrentie. Daarom maakt Samenlevingsopbouw werk van de OD discriminatie en racisme,
OD Community Building en de OD Solidariteit. In de strategische actie ‘Solidariteit in beeld
projectvoorbereiding’ worden nieuwe modellen uitgewerkt die een versterkte solidariteit
tussen verschillende bevolkingsgroepen moeten creëren.

4.

Verbinding ecologie en sociaal beleid
Onze samenleving staat voor een transitie op het vlak van ecologie. Ecologische uitdagingen
diepen de bestaande ongelijkheid nog uit. Samenlevingsopbouw zet via de OD sociaal
rechtvaardig klimaat- en milieubeleid transitiepaden uit om te kijken hoe het sociaal werk kan
bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

5.

Werken in en met vertrouwen
In samenwerkingsverbanden gaan er steeds vaker stemmen op om gegevens van mensen in
een kwetsbare positie te delen. Maar voor opbouwwerkers is het cruciaal om een
vertrouwensband te hebben met de deelnemers van hun projecten. Hoe ver kunnen ze daarin
gaan? Voor ons zijn privacy en ethische kwesties zeer belangrijk. Daarom wordt deze kwestie
ter harte genomen als rode draad doorheen alle strategische acties van dit meerjarenplan.

6.

Werken in een multidisciplinaire context
Samenwerken en netwerken zit reeds als werkprincipe in ons DNA. Opbouwwerkers zien
daarenboven steeds meer complexe problematieken die ze niet alleen de baas kunnen.
Samenwerking over de verschillende sectoren heen is urgenter dan ooit. Daarom maken we er
in dit meerjarenplan een zaak van om in alle strategische acties samenwerkingen met diverse
partners te voorzien, met inbegrip van versterking van bestaande samenwerkingsverbanden
en verkenning van nieuwe. De lange lijsten aan samenwerkingspartners bij de strategische
acties die in dit meerjarenplan te vinden zijn, tonen dit aan.

7.

Hybridisering
Wat zijn de gevolgen van vermarkting op het sociaal werk en op de kwetsbare doelgroepen
waarmee opbouwwerkers aan de slag gaan? In tal van projecten - zoals Papillon of Depot
Margo - gaan we ook dit meerjarenplan waar relevant een samenwerking aan met
commerciële partners. Daarbij bewaken we telkens nauwgezet de belangen van mensen in een
kwetsbare positie.

8.

Onderbescherming
Ondanks ons uitgebreid en sterk sociaal bestel, bestaan er heel wat drempels die maken dat
mensen in een kwetsbare positie in de kou blijven staan. Met de SD Grond- en mensenrechten
werken we ook dit meerjarenplan aan oplossingen zodat iedereen een menswaardig leven kan
leiden. Verschillende OD’s leveren hieraan een specifieke bijdrage. Niet in het minst met de
aanzienlijke uitbouw van STEKKEN verspreid in Vlaanderen en Brussel, wordt sterk ingezet op
de sociale bescherming van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
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PERSONEELSINZET
INZET MET SUBSIDIE-ENVELOPPE EN ANDERE MIDDELEN
Onderstaande overzicht is een momentopname van de toestand op 1/1/2021. In de loop van de
volgende jaren van het meerjarenplan hertekent RIMO Limburg de samenstelling van de ploeg
administratieve medewerkers, lopen bepaalde strategische acties af en zullen waarschijnlijk andere
opstarten.
VTE DECRETAAL

VTE NIETDECRETAAL

VTE TOTAAL

% DECRETALE
INZET

Territoriale
aandachtsgebieden

5,9

11,8

17,7

33,33 %

Wonen

2,5

0

2,5

100 %

Onderwijs

2,1

0

2,1

100 %

Sociale bescherming

4,9

9,4

14,3

34,27 %

Collectief burgerschap

0,95

0

0,95

100 %

Kwaliteit en overhead

8,22

0

8,22

100 %

TOTAAL VTE

24,57

21,2

45,77

53,68 %

STRATEGISCHE
DOELSTELLING

Bij de thema’s wonen, onderwijs en collectief burgerschap zetten we met decretale middelen vooral
in op innovatie en projectwerk, eerder dan basiswerk. Het basiswerk in buurten en verenigingen
wordt grotendeels opgenomen met lokale middelen.
UITBREIDINGSVRAAG
We zijn in de eerste plaats solidair ten opzichte van de sector Samenlevingsopbouw waar er afspraken
zijn i.v.m. uitbreidingsvragen. De concretisering hiervan zit gevat in het toekomsttraject dat vorm
kreeg in overleg met de andere instituten, de administratie en het kabinet van het departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor RIMO Limburg betekende dit een mogelijke aanvulling van
8,18 vte.
Als er daarnaast nog extra middelen vrijkomen, vragen wij een uitbreiding van onze
personeelsmiddelen met 13 vte (inclusief bovenstaande 8,18 vte) en dit met de volgende
argumentatie.
Daar waar basisvoorzieningen moeten uitgebouwd worden, opteren we ervoor om hier in de eerste
plaats in te zetten met (extra) lokale middelen. Voor de uitvoering van ons projectwerk, innovatie en
opschaling is onze huidige decretale inzet echter nog onvoldoende om onze opbouwwerkmatige rol
ten volle te kunnen waarmaken.
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In concreto vragen we uitbreiding om meer in te kunnen zetten op:
Projectwerk en innovatie:
• Wonen


de toegankelijkheid van de private huurmarkt voor de meest kwetsbare huurders; 1 vte



innovatieve praktijken rond wonen; 1 vte

• Sociale bescherming


het uitrollen van de methodiek van lokaal proactief handelen in de verschillende Limburgse
gemeentes in de strijd tegen onderbescherming; 1 vte



projecten rond gezondheid en voeding; 1 vte



het experimenteren met en uitwerken van de vernieuwende methodieken in het kader van
de rollen die nog niet uitgewerkt zijn voor Buurtgerichte Zorg; 1 vte

• Onderwijs


de uitbouw van onderwijsopbouwprojecten in minstens 2 gemeentes; 2 vte

• Bijzondere doelgroepen

In onze omgevingsanalyse stellen we vast dat een aantal trends zoals radicalisering en
verkleuring van armoede zich blijven doorzetten. We bereiken in onze groepen al mensen van
andere etnisch-culturele origine, vluchtelingen, mensen zonder papieren, … Maar we zouden
nog meer kunnen betekenen voor het kruispunt van hun specifieke eigenschappen die hun
positie van kwetsbaarheid nog vergroten; 2 vte
Opschaling:
Om maatschappelijke problemen structureel op te kunnen lossen, is het nodig om effectieve
oplossingen die we samen met de doelgroep hebben uitgewerkt, op te schalen. Daarvoor worden
partnerschappen aangegaan met publieke en private actoren. Met RIMO Limburg zouden we
opschaling kunnen uitwerken voor Buurtgerichte Zorg, het opsporen van verdoken armoede of
andere werkzame modellen. We vragen hier geen decretale opbouwwerkinzet, maar wel decretale
inzet op de 2de lijn om de uitwerking voldoende te kunnen monitoren, contacten met lokale besturen
op te bouwen en te onderhouden, om het model te implementeren, enz. We zien het dan ook als
onze plicht om te wijzen op het potentieel dat hier ligt en dat we met de huidige bezetting niet kunnen
waarmaken. We hebben hier 3 voltijdse krachten extra voor nodig.

In het licht van bovenstaande uitbreidingsvraag is ondersteuning aangewezen van een extra
teamcoördinator. Dit brengt het totaal van onze uitbreidingsvraag op 13 voltijdse medewerkers.
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Si

SAMEN LEVINGSOPBOUW
RIMO Limburg

MEERJARENPLAN 2021-2025

Code

BEGROTING 2021

BEGROTING

BEGROTING 2022
AC Vlaamse

AC Vlaamse

vzw

vzw

overheid

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+/-)

Bedrijfsopbrengsten
Diverse opbrengsten

subsidies
Diensten en diverse goederen

9900
70/74
74
73
60/61

3 273 263 €|
3 753 263 €|

35 000 €|

3 718 263 €|

480 000 € l
3 217 047 €|
31 300 €|
0€|
631/4

Bezoldigingen (+/-) 62
Afschrijvingen (+/-) 630
Waardeverminderingen op voorraden (+/-)
Terugname voorziening brugpensioen (+/-)

Andere bedrijfskosten (onroer voorhef)
Andere bedrijfskosten (roervoorhef)

635/8
640/8
67

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+/-) 9901

1 839 415 € 3 273 112 €|
2 039 415 € 3673 112€|
35 000 €
35 000 €|
2 004 415 € 3 638 112 €|
200 000 € 400 000 € l

1 909 445 € 3 234 259 €|
15 600 €
31 300 €|

0€]

16916€|

0€
4 500 €
200 €
0€

(incl. Maribel)
26,6

45,5

26,6

0€

0€|
7 800 €|
200 €|

overheid

(incl. Maribel)

46

27,75

AC Vlaamse

vzw

overheid

(incl. Maribel)
47,05

aantal VTE

BEGROTING 2023

1 875 713 € 3 193 306 €|
2 075 713 € 3 593 306 €|
35 000 €
35 000 €|
2 040 713 € 3 558 306 €|
200 000 €
400 000 €|

1 947 027 € 3 190 799 €]
22 000 €|
15 600 €

1 875 713 €
2 075 713 €
35 000 €
2 040 713 €
200 000 €

1 922 945 €
15 600 €

0€

0€|

7 800 €|
200 €|

0€|

0€
7 800 €
200 €

7 800 €|
200 €|

0€|

0€
7 800 €
200 €

-90 330 €

-447 €|

-94 914€

-27 493 €|

-70 832 €

0€

Financiële opbrengsten

75

1 000 €|

1 000 €

1 000 €|

1 000 €

1 000 €|

1 000 €

Financiële kosten

65

1 500 €|

1 500 €

1 500 €|

1 500 €

1 500 €|

1 500 €

16416€|

-90 830 €

-947 €|

-95 414€

-27 993 €|

-71 332 €

10 000 €|

10 000 €|

10 000 €

1 000 €|

10 000 €
0€
1 000 €

10 000 €|

1 000 €|

10 000 €
0€
1 000 €

1 000 €|

1 000 €

25 416 €|

-81 830 €

8 053 €|

-86 414€

-18 993 €|

-62 332 €

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefen (+/-) 9902
Uitzonderlijke opbrengsten
onttrekking aan reserves

Uitzonderlijke kosten

76
79
66

0€|

Wïnst f verlies van het boekjaar (+/-) 9904
loonkost uitbreiding 12 opbw. + 1 teamcoörd.

(beginwedde: 15j anc / voltijds)

62

842 815 €

0€|

895 250 €

0€|

0€

895 607 €
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Code

BEGROTING 2024

BEGROTING

BEGROTING 2025

AC Vlaamse

vzw

overheid

AC Vlaamse

vzw

overheid (incl.

(incl. IVlaribel)
aantal VTE

45,5

26,6

Maribel)
45,5

26,6

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

9900
70/74
Bedrijfsopbrengsten
74
Diverse opbrengsten
73
subsidies
Diensten en diverse goederen
60/61
Bezoldigingen (+/-) 62
Afschrijvingen (+/-) 630
Waardeverminderingen op voorraden (+/-) 631/4

3 241 403 €|
3641 403 €|
35 000 €|

0€|

1 912 668 €
2 112 668 €
35 000 €
2 077 668 €
200 000 €
1 874 851 €
15 600 €
0€

635/8
640/8
67

0€|
7 800 €|
200 € l

0€
7 800 €
200 €

7 800 €|
200 €|

0€|

0€
7 800 €
200 €

-77 784 €|

14217€

-98 164 €|

26 891 €

Brutomarge (+/-)

Terugname voorziening brugpensioen (+/-)
Andere bedrijfskosten (onroer voorhef)

Andere bedrijfskosten (roer voorhef)

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+/-) 9901

3 606 403 €|

400 000 €|
3 289 187 €|
22 000 €|

3241 403 €|

3641 403 €[
35 000 €|
3 606 403 €|

400 000 €|

3 309 567 €|

22 000 €|
0€|

1 912 668 €
2 112 668 €
35 000 €
2 077 668 €
200 000 €
1 862 177 €
15 600 €

0€

Financiële opbrengsten

75

1 000 €|

1 000 €

1 000 €|

1 000 €

Financiële kosten

65

1 500 €|

1 500 €

1 500 €|

1 500 €

-78 284 € l

13717€

-98 664 €|

26 391 €

0€|

10 000 €|

0€|

1 000 €|

10 000 €
0€
1 000 €

-89 664 €|

35 391 €

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefen(+/-) 9902

76
79

10 000 €|

onttrekking aan reserves

Uitzonderlijke kosten

66

1 000 €|

10 000 €
0€
1 000 €

-69 284 €|

22 717 €

Uitzonderlijke opbrengsten

Winst / verlies van het boekjaar (+/-) 9904
loonkost uitbreiding 12 opbw. + 1 teamcoörd.

(beginwedde: 15j anc / voltijds)

621

948 070 €

948 434 € l

Bijlage MEP 2021-2025
Planningsprocedure
26/3/2020

MONITORING PLANNINGSPROCEDURE
De timing en de grote inhoudelijke lijnen van onderstaande planningsprocedure weren in
september 2013 opgesteld door de directeur, adjunct-directeur en de stafmedewerker algemeen
beleid. Zij zorgden ook voor een constante monitoring en bijsturing van deze procedure tot april
2020.

EVALUATIE MEP 2016-2020 EN OMGEVINGSANALYSE
Periode: september – november 2018
Het huidige MEP 2016-2020 werd geëvalueerd op verschillende niveaus van de organisatie:
• doelgroep: evaluatie per project
• personeel: opbouwwerkers/secretariaat: SWOT analyse per strategische doelstelling
• beleidsteam (directie, staf, teamcoördinatoren): SWOT analyse
• Raad van Bestuur (RVB): SWOT analyse met interne en externe ambities

De omgevingsanalyse kreeg vorm op basis van verschillende inhouden:
• Overleg externe stakeholders in de verschillende beleidsdomeinen over trends & ontwikkelingen
• Ieders Stem Telt: beleidsvoorstellen vanuit verschillende partnerorganisaties en doelgroep n.a.v.

verkiezingen in 2018

• Cijfergegevens (meest recent beschikbare) Dienst Data & Analyse Provincie Limburg

Het overleg met onze stakeholders ter evaluatie en vormgeving van onze omgevingsanalyse deden
we met name met de Limburgse armoedeverenigingen, het CAW Limburg, het Agentschap Integratie
en Inburgering Provincie Limburg, Lokaal beleid Sint-Truiden, sociale huisvestingmaatschappij
Woonzo, diensthoofd dienst samenleven Beringen, dienst wijkontwikkeling stad Genk, burgemeester
voormalige Neerpelt, directrice basisschool de Heppening Leopoldsburg, Welzijnszorg, de dienst
wonen van de Provincie Limburg en het Limburgs Steunpunt voor Straathoekwerk.

KEUZE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Periode: mei – september 2019
De resultaten van de evaluatie en de omgevingsanalyse werden achtereenvolgens voorgesteld aan
het personeel, de directie, de staf en de RVB. Een voorzet voor toekomstige strategische
doelstellingen werd besproken op dezelfde niveaus. Dit resulteerde in een bevestiging van de nieuwe
strategische opties voor het MEP van 2021-2025 zowel door de RVB als de Algemene Vergadering in
het najaar van 2019. Parallel participeerden we aan het sectoroverleg over de meerjarenplanning
(ordeningskader, strategische keuzes sector, sector-strategische acties en sectorsamenwerkingen, …)
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FORMULERING STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Periode: oktober 2019 – februari 2020
Voor de uitwerking van elke strategische doelstelling volgden we een bepaald stramien: eerst werd
het thema in de diepte behandeld op de ploeg, nadien werden de strategische doelstellingen verder
verfijnd in operationele doelen in thematische werkgroepen.
In december 2019 werden de strategische doelstellingen door de algemene vergadering van RIMO
Limburg besproken en goedgekeurd. Vanaf januari 2020 koppelde het beleidsteam strategische acties
aan de operationele doelen en formuleerde een voorstel voor de personeelsinzet voor zover mogelijk.
In februari en maart gebeurde er een terugkoppeling er een terugkoppeling naar de voltallige
personeelsgroep en het bestuur hierover.

INTERNE GOEDKEURING MEERJARENPLAN
Periode: maart 2020 – april 2020
In maart 2020 werd het integrale meerjarenplan door het bestuur goedgekeurd en kon het
voorgedragen worden aan de Algemene Vergadering in april 2020 ter goedkeuring.

RIMO Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21 | 3550 Heusden-Zolder
T 011 22 21 96
www.rimo.be
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