Met 30 jaar ervaring en expertise
bouwt SAAMO Limburg aan een
samenleving waarin er plaats is
voor iedereen.

Een betaalbare en goede woning.
Een geschikte job. Elke dag een
gezonde maaltijd op tafel.
Centen 	om een sociaal leven
uit te bouwen. Voor velen is
dat niet vanzelfsprekend.

“SAAMO Limburg strijdt voor een meer
rechtvaardige samenleving. We brengen
mensen in een kwetsbare positie samen
en bouwen verder op de kracht die bij hen
aanwezig is. Zo worden ze sterker en leren
ze werken aan de gezamenlijke problemen
die ze ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat
we samen het verschil maken voor de vele
mensen die het nodig hebben.”

Claudia Mellebeek
directeur SAAMO Limburg

De ongelijkheid in onze
samenleving maakt
kwetsbaar en sluit uit.

SAAMO
en samenwerken
Als we sociale uitsluiting willen aanpakken, moeten we de krachten
bundelen. In samenwerken ligt onze kracht.

Samen met mensen in een kwetsbare positie
Opbouwwerkers staan dicht bij mensen en de problemen waarmee ze te
maken krijgen. Ze werken steeds samen met hen aan oplossingen die
breed inzetbaar zijn.

Samen met (professionele) partners
We werken intensief samen met organisaties, netwerken en besturen. Een
must voor wie een samenleving met plaats voor iedereen wil creëren.
“We pleiten voor een structurele aanpak van
armoede. We zien heel veel goede initiatieven
zoals solidariteits- en inzamelacties. Dat is mooi
voor een warme samenleving. De overheid moet
echter ook structureel ingrijpen om armoede en
uitsluiting weg te werken.”

Conny Mertens
opbouwwerker SAAMO Limburg

Samen met andere SAAMO's
SAAMO Limburg is één van de acht vzw’s over heel Vlaanderen en Brussel
van waaruit opbouwwerkers uitsluiting aanpakken. Rond verschillende
thema’s bundelen de SAAMO-vzw's de krachten over regio’s heen.

Onze thema’s
➊ Sociale bescherming
➋ Wonen
➌ Krachtige buurten & steden
➍ Onderwijs
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Opbouwwerkers van SAAMO brengen mensen in een kwetsbare
positie samen en werken met hen aan concrete oplossingen.
Ze doen dat met innovatief projectwerk en geëngageerd
buurtopbouwwerk. Zo bouwen ze mee aan een samenleving
waarin er plaats is voor iedereen.

“We willen andersdenkenden onze bril laten
opzetten wanneer ze naar de samenleving kijken.
We kiezen hierbij voor samenwerking en dialoog.
Op een constructieve manier leggen we systeemfouten bloot zodat niemand uitgesloten wordt.”

Diana Zangari
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Proactieve dienstverlening
Zelf de eerste stap zetten naar mensen die in armoede
leven of hulpbehoevend zijn
Samen met maatschappelijk werkers analyseren we
de kwaliteit en toegankelijkheid van maatschappelijke
dienstverlening. We verzamelen alle drempels die mensen
in een kwetsbare positie ervaren. Die persoonlijke
verhalen gieten we in dialoog met de dienstverleners in
een realistisch actieplan met concrete verbeterpunten.

Meer kansen voor mensen in een
kwetsbare positie om hun recht op
kwaliteitsvolle dienstverlening en
voldoende inkomen te laten gelden.

Basisvoorzieningen met brug
naar hulpverlening
Ontmoetingshuizen waar mensen gemakkelijk
binnenstappen, zich welkom voelen en geholpen worden
met antwoorden op vragen, vorming en ondersteuning
We sporen mensen in kwetsbare posities op en wijzen
hen de weg naar onthaalpunten voor vorming en belangenbehartiging. We verwijzen op een warme manier door:
een buddy om mee te gaan, een gezamenlijke babbel of
achteraf polsen hoe het was. Zo verkleinen we de drempel naar hulp- en dienstverlening. Samen zoeken we naar
structurele oplossingen voor meer welzijn en welvaart.

Zorgzame buurten

Duizenden mensen die recht hebben op
een vorm van sociale bescherming
nemen dat recht niet op. Ze kennen de
ondersteunende maatregelen niet,
vinden hun weg niet in het kluwen van
regelgeving en voorzieningen of vallen
uit de boot omdat de (digitale) drempels
te groot zijn. Bovendien worden er steeds
vaker voorwaarden gekoppeld aan
vormen van bescherming.

Buurten waar mensen zich thuis voelen en kwaliteitsvol wonen, waar ontmoeting, oog voor elkaar en nabije
hulp- en dienstverlening zorgen voor een warme
leefomgeving.
Samen met lokale besturen bouwen we zorgzame,
inclusieve buurten op maat uit. We stimuleren verbinding
in buurten: tussen bewoners, met hulp- en dienstverlening en het lokaal bestuur. We voeren buurtanalyses
uit en stellen actie- en organisatieplannen op.
Partnerschappen en sociale netwerken versterken we.
Zowel vrijwilligers als professionelen helpen we bij het
detecteren van zorgnoden en het toeleiden naar de
juiste zorg en ondersteuning. We promoten verbindende
communicatie om bewoners te informeren en te
sensibiliseren.

‘Minder mazen, meer net.
Aan de slag met zorgzame
buurten’
E-publicatie

Wil je meer sociale bescherming en
grondrechten realiseren in jouw buurt?
Contacteer joke.aerts@saamolimburg.be,
teamcoördinator Sociale bescherming.

‘Publicaties’ op saamolimburg.be

Verdoken (kinder)armoede
We brengen niet gekende gezinnen in armoede in kaart,
informeren hen en verlagen de drempels naar hulp- en
dienstverlening.

Gezonde voeding en hygiëne voor mensen
in armoede

We begeleiden lokale besturen bij het oprichten van
(mobiele) sociale kruideniers en dorpsrestaurants. We
realiseren partnerschappen met Depot Margo als
sociaal distributieplatform voor verse groenten, fruit,
verzorgings- en onderhoudsproducten.

Armoedeverenigingen
We ondersteunen verenigingen waar armen het woord
nemen. We brengen mensen in armoede samen en
versterken hen. Vrijwilligers en opbouwwerkers
organiseren ontmoetingsmomenten, activiteiten en
vormingen. Gezamenlijke knelpunten signaleren we aan
het beleid. Samen met mensen in kwetsbare posities
reiken we vervolgens oplossingen aan om armoede
duurzaam te bestrijden.
Via onze Limburgse koepelvereniging Trefpunt Armoede
versterken we armoedeverenigingen met samenwerking,
ervaringsuitwisseling en beleidswerk.

De Nieuwe Volksbond
in Tongeren, OnderOns
in Sint-Truiden, Ons
Centrum in Leopoldsburg,
Het Open Poortje in
Lummen, SOMA in
Maasmechelen

Wil je een zorgzame buurt uitbouwen?
Contacteer seppe.vanhex@saamolimburg.be,
teamcoördinator Zorgzame buurten.

Wonen
Betaalbare en kwaliteitsvolle
huisvesting met voldoende
woonzekerheid voor mensen in
een precaire woonsituatie

Oplossingen voor woonknelpunten

Woonwagenterreinen

Mensen wachten jarenlang op een sociale woning. Op de
private huurmarkt zijn er weinig betaalbare, kwalitatieve
woningen. Met duidelijke informatie helpen we mensen
in een kwetsbare woonsituatie zoeken naar een degelijke
woning die past binnen hun budget. We brengen knelpunten in kaart en werken aan oplossingen in dialoog met
alle woonactoren.

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

Alternatieve woonvormen
Betaalbare, kwalitatieve, kleinschalige en collectieve
woningen voor kwetsbare huurders of kopers
We zoeken goede praktijken en politiek draagvlak om
wonen toegankelijker te maken. We zetten participatieve
woontrajecten op met kwetsbare huurders die duurzaam
wonen en welzijn beogen.

‘Betaalbaar wonen
anders bekeken’
E-book
‘Publicaties’ op saamolimburg.be

Diensten voor dak- en thuislozen
Betaalbaar en kwalitatief wonen voor
mensen met een laag inkomen is quasi
onmogelijk. Ondanks ellenlange wachtlijsten komen er weinig nieuwe sociale
woningen bij. Samen met wie kwetsbaar
is op de woonmarkt zoekt SAAMO
oplossingen. We stimuleren de ontwikkeling van alternatieve woonmodellen en
voeren mee campagne om de wooncrisis
onder de aandacht te brengen.

Samen met lokale besturen leveren we inspanningen om
met structurele oplossingen dak- en thuisloosheid aan te
pakken en mensen die op straat leven te versterken.

Café Anoniem in Hasselt,
OnderDak van armoedevereniging OnderOns in
Sint-Truiden

Energie-armoede
Samen met lokale besturen, partnerorganisaties en
maatschappelijk kwetsbare groepen willen we energiearmoede aanpakken en voorkomen. We ontwikkelen
lokale modellen en maken mensen bewust van hun
energie- en waterverbruik. Ook promoten we een
verhuurmodel van huishoudtoestellen en de woonmeter:
een thermo- en hygrometer om correct te verwarmen
en te verluchten.

Procesbegeleiding en participatie bij sociale
huisvestingsmaatschappijen
Wil je als sociale huisvestingsmaatschappij ondersteuning bij huurdersbevragingen en tevredenheidsmetingen? Of zijn er renovaties gepland en zoek je
procesbegeleiding? We verbeteren de communicatie
tussen huurders en huisvestingsmaatschappij, de
dienstverlening en de woonkwaliteit in ruime zin.

Wil je werken aan een betere huisvesting
in jouw stad of gemeente?
Contacteer
heidi.bosselaers@saamolimburg.be,
teamcoördinator Wonen.

Krachtige buurten
& steden
Een kwaliteitsvolle leefomgeving die
kansen en perspectieven biedt voor
alle bewoners

Buurtanalyse

Inrichting leefomgeving

Via methodieken met bewoners, sleutelfiguren en
partnerorganisaties verzamelen we informatie over wat
er speelt in een buurt. We koppelen die aan objectieve
cijfergegevens en stellen prioriteiten en acties voor. We
realiseren de verbeterpunten in dialoog met bewoners,
partners en het lokaal bestuur.

Samen met de bewoners richten we openbare ruimte in
zoals (speel)pleinen en buurttuinen.

Grondrechten realiseren
In de buurten waar we actief zijn, wonen veel mensen
die hun weg niet vinden in het kluwen van diensten en
voorzieningen. Ze weten niet hoe ze hun rechten kunnen
realiseren. Samen met vrijwilligers en partners werken we
modellen uit, zodat buurtbewoners hun rechten beter en
gemakkelijker opnemen.

Community building
We willen dat mensen zich thuis en betrokken voelen
in hun buurt of stad. We versterken sociale netwerken
en stimuleren (interculturele) ontmoetingen. Het
verenigingsleven geven we een duwtje in de rug. Door
alle krachten in een buurt te verbinden bouwen we aan
duurzame oplossingen voor structurele, gemeenschappelijke problemen.

We realiseren duurzame buurten en wijken
waar het goed wonen, werken, leren en
samenleven is. We streven naar een
leefomgeving waar bewoners zich thuis
voelen, hun rechten realiteit zien worden
en hun stempel kunnen drukken op de
inrichting van de publieke ruimte.

Buurtopbouwwerk
We brengen mensen in een maatschappelijk kwetsbare
positie samen en creëren ontmoetingskansen. We
informeren hen, verwijzen hen door en gaan samen aan
de slag met collectieve signalen en knelpunten. Samen
met bewoners reiken we oplossingen aan voor een betere
buurt en stad bij het lokaal beleid.

Dorpenbeleid
Samen met dorpsbewoners stimuleren we ontmoetingen
om de sociale cohesie te versterken. We moedigen hen
aan om hun talenten in te zetten in en voor hun buurt.
We vangen signalen op en vertalen die samen in concrete
acties. We betrekken hierbij alle inwoners met extra oog
voor de meest kwetsbare.

Wil je aan de slag gaan in een buurt die
extra aandacht verdient?
Contacteer
inge.schietecatte@saamolimburg.be,
teamcoördinator Buurten.

Onderwijs

Bruggen bouwen met onderwijsopbouwwerk

Wij bouwen bruggen tussen ouders, scholen, welzijnspartners en lokale besturen met bijzondere aandacht
voor gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, lokale
overlegplatforms en voorschoolse activiteiten voor
iedereen.

Gelijke onderwijskansen en
maximale ontwikkelingskansen
voor kinderen en jongeren in een
kwetsbare thuis- of armoedesituatie

Ouderbetrokkenheid

Hoe komt het dat kinderen niet deelnemen aan het
lokale sport- en vrijetijdsaanbod? Samen met scholen,
besturen, organisaties en verenigingen brengen we
drempels in kaart en werken ze weg. We organiseren
vrijetijdsactiviteiten vlak na de schooluren in en rond
de school. Zo stimuleren we alle kinderen om hun
talenten te ontdekken en ontplooien.

Scharniermomenten

It takes a village to raise a child. Onderwijs is een zaak
van iedereen. We creëren een sterk netwerk van
partners rondom de school om samen leer- en
ontwikkelingskansen te realiseren.

Met activiteiten voor ouders versterken we ouders zodat
ze hun rol als ouder beter kunnen opnemen: thuis en op
school. We stimuleren de verbondenheid tussen ouders
en school.
Een succesvolle schoolloopbaan voor iedereen. Daar
gaan we voor. Door te werken aan een warme overgang
naar de kleuter- en lagere school, en een bewuste keuze
voor het middelbaar. We doen dat met scholen, leerlingen
en hun ouders.

Leerkrachtenteam

Niet alle leerlingen hebben dezelfde
startkansen op school. Onderwijs zou een
hefboom moeten zijn om ongelijkheid weg
te werken, maar slaagt daar niet (altijd) in.
Leerlingen in een kwetsbare positie
behalen nog steeds minder goede
schoolresultaten. Ook leerlingen met een
migratieachtergrond scoren minder goed.
Ze maken dus minder kans op het diploma
waar ze van dromen en de samenleving
verliest hierdoor talent.

Brede school

We ondersteunen scholen en leerkrachten om oog te
hebben voor alle kinderen, ook de meest kwetsbaren.
Samen verdiepen we ons in thema’s zoals kleuterparticipatie, communicatie, ouderbetrokkenheid, omgaan
met kansarmoede en diversiteit. We creëren ruimte voor
participatie en inspraak.

Maatschappelijke kwetsbaarheid
detecteren op school

Met de signalenkaart en -bundel helpen we scholen om
sneller en gerichter maatschappelijke kwetsbaarheid
op te sporen en aan te pakken in samenwerking met
welzijnspartners.

Lokaal onderwijsbeleid

Werken aan onderwijskansen voor iedereen
in jouw school, stad of gemeente?
Contacteer
katrien.franssens@saamolimburg.be,
teamcoördinator Onderwijs.

Lokaal sociaal
beleid via
participatie
Geïntegreerd lokaal sociaal beleid
SAAMO Limburg helpt lokale besturen om de regierol
op te nemen en de samenwerking tussen diensten en
actoren te faciliteren.

Armoedetoets
Samen met gemeenten bekijken we hoe we de armoedetoets kunnen uitrollen. Regelgeving mag geen mensen in
armoede uitsluiten of nieuwe armoede creëren. We laten
lokale beleidsmakers met een armoedebril kijken naar
bestaande en nieuw te ontwikkelen regelgeving.

Omgevings- en buurtanalyse
We ondersteunen bij het analyseren en contextualiseren
van cijfermateriaal en het inhoudelijk stofferen van het
lokaal sociaal beleidsplan. Samen met mensen in een
kwetsbare positie maken we er een inclusief verhaal van
waar alle inwoners beter van worden.

Burgerparticipatie
We adviseren en reiken methodieken aan voor dorpsraden, armoedeplatforms, lokale welzijnsraden, ad hoc
trajecten … die input leveren bij het opmaken, tussentijds
evalueren, bijsturen … van (meerjaren)plannen.

Andere uitdagingen
Sta je als lokaal bestuur voor een uitdaging en denk je
dat SAAMO Limburg hierbij een rol kan spelen? We
bekijken graag of we onze expertise kunnen inzetten.

Wil je het lokaal sociaal beleid versterken?
Contacteer
claudia.mellebeek@saamolimburg.be,
directeur.

Doe mee
SAAMO Limburg wil graag samen
met jou uitsluiting aanpakken.
Partner worden van SAAMO Limburg?
Uitsluiting aanpakken doe je niet alleen.
SAAMO Limburg werkt samen met tal van
private en sociale partners.
Heb je interesse om met ons
samen te werken?
Misschien kunnen we iets voor elkaar
betekenen. Neem contact op via
info@saamolimburg.be.

Vrijwilligerswerk
bij SAAMO
Limburg
Buurtopbouwwerken en projecten draaien
niet op medewerkers alleen. Ken jij mensen
met een hart voor mensen en hun buurt?
Misschien willen ze zich in hun vrije tijd
graag als vrijwilliger inzetten.
We zoeken vrijwilligers voor werkgroepen,
workshops, huisbezoeken, huiswerkbegeleiding,
onthaal bij inloopmomenten, buddywerking,
tweedehandswinkeltjes, volkstuintjes, koken,
bedienen, afwassen …

Neem contact op met
ann.vanhengel@saamolimburg.be en we
bekijken samen waar ieders talenten liggen.

SAAMO Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder

Ga naar www.saamolimburg.be en kom meer over ons te weten.
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