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voor iedereen  >
RIMO gaat daarin precies zover als nodig is. 
Dat is het moment waarop mensen de regie zelf 
weer nemen. Sommigen lukt dat volledig en 
definitief, anderen krijgen blijvend een steuntje 
in de rug. Welk traject zij ook doorlopen, cliën-
ten zijn doorgaans trots op wat zij kunnen en 
geleerd hebben. Terugblikkend op de ontwik-
keling van onze cliënten durven we ons werk in 
één zin samen te vatten: RIMO doet ertoe!

In onze moderne samenleving trekken sommige 
mensen aan het kortste eind. Wie vroeger niet 
zo goed kon leren, heeft vandaag het nakijken. 
Wie sociaal en communicatief niet zo handig 
is, valt al gauw buiten de boot. Financiële 
problemen, een relatiecrisis, alcohol en drugs 
doen de rest. Zonder een dak boven hun hoofd 
glijden mensen weg in een situatie die niemand 
zich toewenst. En dan?

Dan is RIMO er. RIMO biedt maatschappelijke 
opvang, zorg en activering aan mensen die 
door persoonlijke problemen of omstandig-
heden niet in staat zijn volwaardig aan de 
samenleving deel te nemen. Wij bieden een dak 
aan wie thuisloos is, begeleiding en persoon-
lijke verzorging voor wie dat nodig heeft en we 
ondersteunen mensen om stapje voor stapje 
weer aansluiting te vinden.

RIMO neemt de mensen zoals ze zijn. Iedere 
cliënt krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft. 
Dat geeft rust en vertrouwen. Daardoor komen 
mensen weer tot zichzelf, krijgen zij oog voor 
hun eigen situatie en vervolgens ook zicht op 
een betere toekomst. RIMO ondersteunt en 
begeleidt hen in dat proces. Met een luisterend 
oor, met activiteiten en als het moet met het 
beheer van hun financiën. 

 | riMO DOet ertOe!

- Rimo help mij steeds weer verder, 

en dat mag ook

 mijn eigen weg zijn -
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altijd samen  >
RIMO levert maatschappelijke opvang, zorg, 
begeleiding en activering vooral in de Zuid-
Limburgse regio Parkstad. De organisatie telt 
ca. 400 cliënten die worden begeleid door 165 
medewerkers. We werken op 7 verschillende 
locaties en bieden daarnaast woonbegeleiding 
in zo’n 250 woningen van corporaties in de 
regio.  

Het huidige activiteitenpakket is in 2003 tot 
stand gekomen, toen we het accent hebben 
verlegd van uitsluitend maatschappelijke 
opvang naar zorg en activering als een vervolg 
daarop. Het resultaat is dat we anno 2009 een 
compleet traject aanbieden, dat loopt van cri-
sisopvang en begeleid wonen tot dagbesteding 
en arbeidsrehabilitatie. Een traject wordt voor 
elke cliënt op maat gemaakt. Uitgangspunt zijn 
steeds de kracht en de mogelijkheden van de 
cliënt. 

Onze opdrachtgevers voor opvang en bege-
leiding zijn de gemeenten Brunssum, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, 
Simpelveld en Voerendaal (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, Wmo). Activiteiten op 
het terrein van activering verrichten we in 
opdracht van het Zorgkantoor (AWBZ) en de 
betrokken gemeenten. Een centraal intaketeam 
zorgt ervoor dat - ongeacht de financiering - 
voor elke cliënt de verschillende activiteiten op 
elkaar aansluiten.

Bij de uitvoering van onze taken gedragen we 
ons als een netwerkorganisatie. Dat wil zeg-
gen dat wij voor onze activiteiten aanvullende 
dienstverlening betrekken van andere instel-
lingen. Omgekeerd stellen wij onze dienstver-
lening ter beschikking aan andere organisaties.
Tot onze vaste samenwerkingspartners  
behoren onder andere woningcorporaties in de 
regio, de gemeenten, de politie en instellingen 
voor maatschappelijk werk, verslavingszorg en 
geestelijke gezondheidszorg.

Onze medewerkers ontwikkelen hun kennis 
en vaardigheden door studie en in de praktijk. 
Voor de sector maatschappelijk opvang is het 
belangrijk dat de methodiek die de afzonderlij-
ke instellingen hanteren, wordt beschreven en 
verder ontwikkeld. Daarom nemen we deel aan 
de Academische Werkplaats, een samenwer-
kingsverband van twaalf opvanginstellingen 
en het Onderzoekscentrum Maatschappelijke 
Zorg van het Universitair Medisch Centrum  
St. Radboud in Nijmegen. Door op deze wijze 
de eigen professie verder te ontwikkelen, weet 
de sector zich landelijk steeds beter op de 
kaart te zetten.   

| riMO in het kOrt

- Rimo kent alle kanalen dus

kan ook mij de juiste aanwijzen  -



8  9  

“Eerst was RIMO alleen maatschappelijke opvang. Het ging om bed, bad, brood en be-

langstelling. De cliënten werden opgevangen en als het ware ‘gepamperd’. Inmiddels 

is RIMO een zorginstelling: professioneler en zakelijker. Naast sociaal pedagogisch 

werkers heeft RIMO nu ook bijvoorbeeld verzorgenden, verpleegkundigen, trajectbe-

geleiders en sociale dienstverleners in dienst. Die verandering is positief, omdat het 

betekent dat er vanuit de overheid meer erkenning is voor de problematiek van onze 

cliënten. Elke cliënt heeft récht op zorg. Wij bepalen niet meer wat iemand nodig heeft, 

dat doet de cliënt zelf, in overleg met ons. We kunnen ze meer maatwerk bieden en 

zijn vaker in dialoog. Wat heb je nodig? Wat wil je? Het draait uiteindelijk allemaal om 

de cliënten.”

“Voor heel wat mensen is het best moeilijk om aan te kloppen bij een zorginstelling. 

Mensen zijn hulpverleningsmoe, omdat ze er al zo vaak te maken mee hebben gehad 

en er soms negatieve ervaringen mee hebben. ‘Jij bent slecht’ is iets dat ze vaak direct 

of indirect te horen kregen. RIMO ziet dat deze mensen misschien wat beperkingen 

hebben, maar kijkt niet naar die beperkingen, maar naar wat iemand wél kan. Eerst 

kijken we naar waar iemand staat. Hoe zit het met de gezondheid, persoonlijke verzor-

ging, sociale vaardigheden en financiën bijvoorbeeld? Dan vragen we naar persoon-

lijke wensen en bepalen we een gezamenlijk doel. Daar maakt RIMO dan een passend 

traject voor.

In zo’n individueel traject heeft een cliënt ook echt wat te kiezen. Het zorgaanbod 

van RIMO is ruimer dan vroeger. Er zijn diverse projecten voor sociale activering, van 

recreatieve- en educatieve activiteiten tot arbeidsgerelateerde activiteiten. Ook kun-

nen we steeds meer mensen begeleid wonen-trajecten aanbieden. Door één op één 

contact tussen cliënt en begeleider, denkt RIMO het beste uit een cliënt naar boven 

te kunnen halen.”

- De trein is gaan 
rollen en 

stopt niet meer -

alles doet ertoe

“Vorig jaar ging het niet helemaal goed met de cliëntenraad. Er waren teveel mensen 

die daar alleen voor zichzelf zaten. Natuurlijk is het heel legitiem dat een klant alles 

uit de kast trekt om er bovenop te komen, maar eigenlijk moet zo’n raad álle cliënten 

vertegenwoordigen. En daar zat een beetje het probleem. Iedereen die zorg krijgt van 

RIMO wil graag huisje boompje beestje. Maar iedereen komt daar via zijn eigen weg. 

Op dit moment zijn we op alle voorzieningen bezig met een nieuwe cliëntenraad.”

“De verandering van maatschappelijke opvang naar zorginstelling heeft ook gevolgen 

voor de medewerkers van RIMO. Voor werknemers die al lang bij RIMO in dienst zijn, 

is dat best lastig. De trein is gaan rollen en stopt niet meer. En als werknemer moet je 

op die trein springen. We proberen zo veel mogelijk scholing en training te geven. De 

aanpak van een aantal nieuwe medewerkers heeft bij de zittende medewerkers wel 

de ogen geopend. Zij zien nu in dat je ook op een andere manier met de doelgroep van 

RIMO aan de slag kunt. RIMO is gegroeid, maar door die groei kwamen er ook wat 

problemen om de hoek kijken. De regelgeving in de zorg is erg complex. Er zijn stapels 

protocollen en procedures, die er eerst niet waren. Zo moeten medewerkers bijvoor-

beeld alles, maar dan ook alles registreren. Een cliënt heeft bijvoorbeeld recht op drie 

uur zorg per week. Dat wordt betaald door de AWBZ of door het ESF. RIMO wordt pas 

uitbetaald als we ook daadwerkelijk die uren zorg verleend hebben. Om dat te contro-

leren moet alles geregistreerd worden, met handtekeningen van RIMO-medewerkers 

en cliënten. Voor de doelgroep van RIMO is het door hun leefwijze niet altijd gemak-

kelijk zich aan afspraken te houden. Dat legt een behoorlijke druk op de medewerkers 

van RIMO, en het vraagt ook meer en een ander soort kennis. Gelukkig begrijpen onze 

medewerkers dat deze regels er zijn. Ze zien dat een cliënt echt verder komt, en blijven 

daardoor gemotiveerd. Het hart gaat toch uit naar de cliënten, ook al betekent het dat 

ze er af en toe een uur meer werk aan hebben, waar RIMO niet voor betaald wordt.”

“De administratieve regelgeving en bijvoorbeeld ook regels over hoe je moet omgaan 

met incidenten, hebben we genoteerd in een kwaliteitshandboek. De laatste jaren be-

steedden we veel aandacht aan doelmatig werken: met zo min mogelijk geld, zo veel 

mogelijk zorg bieden. Dat willen we vasthouden, maar ons ook méér gaan richten op 

de inhoud en kwaliteit van de zorg voor de cliënt. “
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opvang en begeleiding  >

De zwaksten in de samenleving zijn de eerste slachtoffers van de eco-
nomische crisis. Ze kunnen de huur of hypotheek niet meer betalen en 
staan op straat. Vaak is er echter meer aan de hand. Veel mensen hebben 
niet geleerd een huishouden te runnen, een planning te maken, te com-
municeren met instanties. Eén druppel kan de emmer doen overlopen en 
uitmonden in een crisis. Rust is dan het eerste waar mensen behoefte aan 
hebben. Vervolgens een steuntje in de rug, dat hen helpt het leven weer 
op orde te krijgen. Vaak lukt dat, maar niet altijd. Ook in het laatste geval 
kunnen mensen op ons rekenen.  

> crisisOpvang
In het Heugderlicht te Landgraaf beschikken 
we over ongeveer 30 plaatsen voor crisisop-
vang. Hier ontvangen we mensen die acuut 
dakloos zijn geworden. Dat zijn soms complete 
gezinnen. Andere cliënten worden door de 
politie gebracht, omdat ze ‘in de war’ zijn. Een 
psycholoog voert een gesprek met iedereen, 
die in de crisisopvang komt. Gedurende veer-
tien dagen bekijken we samen met de cliënten 
wat er moet gebeuren. Intussen krijgen zij de 
kans om op rust te komen en bieden wij hen de 
nodige zorg en begeleiding.

|  rust en een 
steuntje in De rug

> WOOntraining
Voor sommige bewoners van het Heugderlicht 
is ‘woontraining’ de eerstvolgende stap na de 
crisisopvang. Gedurende anderhalf jaar leren 
we mensen zichzelf te verzorgen, het huis-
houden te doen en met anderen om te gaan. 
Kortom: alles wat iemand moet kunnen om het 
leven op orde te krijgen. Een aantal cliënten 
volgt parallel aan de woontraining activiteiten 
in ons Centrum voor Sociale Activering. Als 
daarnaast hulpverlening nodig is, wordt die 
geleverd door een gespecialiseerde instelling. 
Heugderlicht heeft ca. 25 plekken voor woon-
training. We creëren op dit moment 10 extra 
plekken voor woontraining en persoonlijke 
begeleiding van alleenstaande moeders met 
kinderen.

- nu ik een huis heb,

komen er ook weer 

vrienden op bezoek -
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> BegeleiD WOnen
Bij begeleid wonen leven onze cliënten min of 
meer zelfstandig in een woning. Afhankelijk 
van de persoon gebeurt dat op individuele 
basis, of in een klein of groter groepsverband. 
Voor dat doel beschikken wij over zo’n 160 
corporatiewoningen in de verschillende regio-
gemeenten.
De cliënten komen uit de woontraining van 
Heugderlicht of worden rechtstreeks door de 
betrokken corporatie aangemeld. Zij worden 
persoonlijk begeleid door twintig speciale 
begeleiders van RIMO en vaak ook door het 
maatschappelijk werk, MEE, Radar, of een 
instelling voor jeugdzorg.

> sOciaal pensiOn
Kasteelboerderij De Hoeve in Heerlen/Hoens-
broek biedt plaats aan 48 mensen die vanwege 
hun problematiek niet goed passen in andere 
vormen van zorg en begeleiding. Vaak gaat het 
om mensen met psychiatrische aandoeningen 
en meervoudige problematiek. Hun verblijf 
in De Hoeve is doorgaans ‘long stay’ en dus 
minder gericht op een verder perspectief.
De boerderij met haar binnenplaats en tuin 
geven deze cliënten rust en bescherming, 
waardoor zij zichzelf kunnen zijn. Er zijn naast 
begeleiders altijd een verzorgende en een 
verpleegkundige aanwezig. Het Centrum voor 
Sociale Activering zorgt voor dagbesteding, 
onder meer in de vorm van een tuinteam.

> ZOrgpensiOn
In Nuth biedt ons Zorgpension ruimte aan 
22 (ex-)drugsverslaafden. Zij hebben via een 
instelling voor geestelijke gezondheidzorg, de 
verslavingszorg of het Leger des Heils te ken-
nen gegeven dat zij onder specifieke begelei-
ding hun situatie willen verbeteren. Vaak ook 
is Officier van Justitie in het spel, zeker als die 
besloten heeft van vervolging af te zien mits 
betrokkene zich laat begeleiden.
Het gaat in het algemeen om mannen die zich 
realiseren dat het leven hen op deze manier 
niet verder brengt. Zij worden in het Zorgpen-
sion persoonlijk begeleid, ontvangen hulp van 
de verslavingszorg, nemen deel aan activitei-
ten van het Centrum voor Sociale Activering  
en van het centrum voor arbeidsrehabilitatie 
D’r Sjtiel in Landgraaf.  

> MelDpunt ZMp
Op verzoek van de woningcorporaties en de 
gemeenten in de regio exploiteert RIMO het 
Meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP). 
Overal in het land hebben corporaties dergelij-
ke meldpunten in het leven geroepen. Het doel 
ervan is om zaken van problematische huurders 
op te pakken en hen te begeleiden teneinde 
uithuiszetting te voorkomen. In het meldpunt 
gaat RIMO onder meer na wat er precies aan de 
hand is, mobiliseert de zorg van verschillende 
instanties en geeft voorlichting aan de buurt. 
Dat gebeurt allemaal door drie zogenaamde 
‘zorgmakelaars’ die ieder gemiddeld 100 cliën-
ten onder hun hoede hebben. 
In de begeleidingscommissie van het Meldpunt 
hebben alle overige betrokken instellingen zit-
ting. Zij benadrukken daarmee het gezamenlijk 
belang van deze aanpak.
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Nathale de Rave is de manager ze werkt sinds 2007 bij RIMO met de opdracht het 

Centrum voor Sociale Activering verder te professionaliseren, en het ESF-project te 

leiden.

“Het Centrum voor Sociale Activering (CSA) heeft een belangrijke plaats binnen 

RIMO. Het is de laagste trede op de opstap naar werk. Mensen kunnen hier terecht 

voor ontspanning, sport en spel en creatieve activiteiten, maar ook voor educatieve 

trainingen en voorbereiding op regulier werk.”

“De kracht van CSA is dat het zo laagdrempelig is. Cliënten van binnen maar ook bui-

ten RIMO kunnen bij ons terecht. Voor iedereen zetten we een persoonlijk traject uit. 

Daarbij houden we rekening met wat de cliënten zélf willen en kunnen. Soms hebben 

cliënten niet eens door dát ze ergens goed in zijn. Het is fijn om talenten aan te boren 

en daar verder mee te gaan. Je ziet dat het CSA structuur biedt en een positief effect 

heeft. Er is bijvoorbeeld een man die altijd ongeschoren en chagrijnig zuchtend en 

steunend binnen kwam. Nu is hij gladgeschoren en glimlacht hij de hele dag. Het lijkt 

een kleine stap, maar het is er wel een in de goede richting.”

“In juni 2008 startte RIMO met het ESF-project. ESF staat voor Europees Subsidie 

Fonds. Met het geld van ESF kan RIMO cliënten persoonlijk coachen en gericht wer-

ken aan sociale vaardigheden. Ook kan RIMO nu cliënten van buiten RIMO persoon-

lijke begeleiding geven. Deze mensen konden al meedoen aan de activiteiten van het 

CSA, maar met ESF krijgen ze ook een individuele coach voor drie uur in de week.”

“Er is best wel wat veranderd de afgelopen jaren. Medewerkers moeten steeds 

meer kennis hebben over de achtergrond van cliënten. Bijvoorbeeld over psychia-

trie of drugs. Er zijn veel administratieve werkzaamheden bijgekomen en ook moeten 

we op een duidelijke manier verantwoorden wélke diensten we precies bieden. En 

dat moet dan ook nog op een leuke manier, want we willen natuurlijk de gemeente 

- Een kleine stap, 
maar wel een  

in de goede richting - 
en het ESF overtuigen wat het nut van het CSA is. Hieraan hebben we het afgelopen 

jaar veel aandacht besteed. Ook houden we themabijeenkomsten over de rollen bin-

nen het team. Waar liggen de interesses van onze medewerkers? We kijken zoveel 

mogelijk of we met die interesses wat kunnen. Als je als medewerker lekker in je vel 

zit, straal je dat uit op de cliënten. Verder willen we onze medewerkers meer inhou-

delijk gaan informeren over de problematiek van onze cliënten. Welke soorten drugs 

zijn er? Hoe zit het met psychiatrische stoornissen? Sommige medewerkers hebben 

deze kennis wel of ze hebben andere specifieke vaardigheden. Dat willen we graag 

gebruiken en doorgeven aan andere medewerkers. Daarom zijn we nu bezig met een 

handboek trajectbegeleiding.”

“De medewerkers van het CSA zijn wendbaar en flexibel. We vragen ons eerst af 

wat de cliënten leuk vinden en waar behoefte aan is. Want pas als een cliënt iets 

leuk vindt, komt er beweging in de ontwikkeling. Ontspannende activiteiten zoals 

sporten en creativiteit is in de eerste fase van belang. Fase twee educatie/training 

en fase drie zijn werkgerelateerde activiteiten meer aan de orde. We willen onze 

cliënten graag begeleiden naar een volgende stap op de arbeidsmarkt en ik denk dat 

we op de goede weg zijn. Ik zie onze medewerkers groeien, en onze cliënten zie ik 

ook dagelijks een stapje verder komen.”

nathale De rave. 

MANAGER DAGBESTEDING EN 

ACTIVERING SINDS 2009
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activering  >

Na verloop van tijd zien de meesten van onze cliënten het weer zitten. Wij 
stimuleren hen daarmee actief aan de slag te gaan. Door mee te doen aan 
een van de vele activiteiten die ons Centrum voor Sociale Activering orga-
niseert. Zo vinden mensen structuur en ontplooien zij zich. Iedereen heeft 
zijn eigen mogelijkheden, iedereen verdient een kans. Door te sporten of 
samen met anderen iets leuks te doen. Of door een cursus te volgen. Ook 
het aanpakken van een klus is een zinvolle dagbesteding. Voor sommigen 
is dat het begin van een werkzaam leven, in een beschutte werkomgeving 
of zelfs op de gewone arbeidsmarkt.

Bij het Centrum voor Sociale Activering werken enkele ‘arbeidscoaches’ 
die samen met cliënten bepalen welke activiteiten voor hen het meest ge-
schikt zijn. Dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds kunnen de 
arbeidscoaches intensief te werk gaan. Zij leggen onder meer huisbezoe-
ken af om mensen te stimuleren actief te worden. Dat alles met het doel 
om degenen die uit het ritme zijn geraakt weer structuur en dagbesteding 
te bieden en daarmee een nieuw perspectief. Dat kan op verschillende 
manieren: 

> Dagactivering 
Fitness, zaalvoetbal, wandelen of zwemmen. 
Aan deze sportieve activiteiten kan iedereen 
meedoen op zijn of haar niveau. Ze dragen bij 
aan het organiseren van dagritme en cliënten 
leggen contacten met elkaar. Dat geldt ook 
voor creatieve activiteiten als koken, schil-
deren, beelden maken of allerlei thema-acti-
viteiten. Speciaal voor de vrouwen is er een 
vrouwengroep die hen de mogelijkheid biedt 
om in een veilige omgeving samen te dingen te 
doen of te bepraten.

|  Werken 
aan De tOekOMst

> eDucatie
Wie zijn kennis wil opfrissen of verder wil leren 
kan diverse interessante en nuttige cursus-
sen volgen. Denk aan het opdoen van sociale 
vaardigheden, Nederlandse les of computerles. 
Deze activiteiten dragen bij aan het herwin-
nen van zelfvertrouwen. Voor wie uiteindelijk 
(weer) aan het werk wil of op een bepaald 
vakgebied iets wil leren, zijn er activiteiten als 
sollicitatietraining of de training tot winkelas-
sistent. Om te leren omgaan met een beperkt 
inkomen is er de cursus budgetteren.  
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> arBeiDsrehaBilitatie
De meeste activiteiten van het Centrum voor 
Sociale Activering zijn echter gericht op het 
opdoen van kennis en vaardigheden die nodig 
zijn voor het verwerven van een baan. Het 
gaat dan om theoretische kennis en praktische 
vaardigheden, maar ook om het aanleren van 
gedrag dat past bij een werknemer. Al deze 
vaardigheden kunnen worden geleerd in een 
grote variëteit aan projecten. Wie meewerkt 
ontvangt een vergoeding van 4 euro per dag-
deel tot een maximum van 16 euro per week.

Winkels in nuth en hOensBrOek

In de winkel aan de Stationsstraat in Nuth  
kunnen mensen ervaring opdoen in het  
volledige proces van productie tot verkoop. 
Eén team houdt zich bezig met de productie 
van artikelen, een ander met de presentatie 
en verkoop ervan. Een naaiteam verricht voor 
klanten verstelwerkzaamheden en produceert 
artikelen voor een eigen kledinglijn. Een as-
semblageteam voert voor klanten allerlei kleine 
opdrachten uit.
In Hoensbroek doen cliënten vergelijkbare 
ervaring op in een winkel waar mensen met 
een laag inkomen kleding en schoenen kunnen 
kopen tegen lage prijzen. De boekenruil werkt 
volgens het principe ‘breng een boek, neem 
een boek.’

Buffet-, huishOuD- en reprOteaM

Een groep mensen verzorgt voor het Centrum 
voor Sociale Activering de horecawerkzaam-
heden en doet zo ervaring op in het bereiden 
van kleine gerechten, bedienen van klanten, 
kassawerkzaamheden, administratie, schoon-
maak en het vriendelijk omgaan met klanten.
Een andere groep verricht huishoudelijke taken 
als poetsen, ramen wassen, etc.
Weer anderen verrichten reclame- en druk-
werkzaamheden voor RIMO of het Centrum 
voor Sociale Activering en zijn ook verantwoor-
delijk voor de verspreiding van het drukwerk.

klussen-, tuin- en verhuisteaM

Het klussenteam verricht kleine werkzaam-
heden in de bouw in opdracht van particuliere 
opdrachtgevers, RIMO of andere instellingen. 
De werkzaamheden omvatten schilderen, tim-
meren en het uitvoeren van reparaties.  
Een groot aantal cliënten verricht hoveniers-
activiteiten bij het tuinteam. Dit team verricht 
alle vormen van groenonderhoud langs het 
Miljoenenlijntje, in familiepark Mondo Verde 
en de botanische tuin te Landgraaf, en voor 
uiteenlopende opdrachtgevers.
Voor het verhuizen van spullen van cliënten en 
het vervoer van allerlei spullen is een verhuis-
team actief. Het team heeft een eigen bus, leert 
deze goed en veilig te laden, en de verhuizing 
zelf zo efficiënt mogelijk te regelen.

stichting saMen Delen

Een aantal cliënten is actief voor de stichting 
Samen Delen die kleding en artikelen inzamelt 
en vervoert naar arme inwoners van met name 
Oost-Europese landen. De werkzaamheden 
omvatten het ophalen, sorteren, inpakken en 
vakkundig inladen  van kleding en spullen. 

chauffeurs en fitnessassistenten

Voor het vervoer van cliënten beschikt het 
Centrum voor Sociale Activering over een 
eigen team van chauffeurs. Ook bij de activi-
teiten van de sportschool verlenen cliënten 
assistentie en doen zo ervaring op bij opstel-
len en begeleiden van individuele en groeps-
programma’s.  

- nu is buiten zijn 

geen slenteren meer,

maar werken in de natuur -
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Corry Postma woonde bij haar moeder in Maastricht toen ze startte met een interfe-

ron-kuur. Dat is een soort chemokuur tegen Hepatitis-C. Ze gebruikte op dat moment 

geen drugs meer, maar wel methadon. Omdat haar broers en zussen ook verslaafd 

waren, was het niet de ideale plek om de kuur te volgen. Daarom stapte ze naar 

RIMO.

“Ik kwam terecht bij Heugderlicht , een opvangplek voor daklozen en verslaafden. In 

het begin was ik niet mezelf daar. Ik voelde me helemaal niet fijn. Maar door de per-

soonlijke aandacht en begeleiding van RIMO werd ik aangespoord mijn problemen 

zélf aan te pakken en zat ik weer wat beter in mijn vel. Ik volgde een woontraining 

bij RIMO. Samen met mijn persoonlijk begeleidster ben ik naar de woonstichting ge-

gaan. En na vijf maanden kreeg ik al een huis aangeboden. Zonder RIMO was me dat 

nooit gelukt, RIMO heeft ervoor gezorgd dat ik ertussen kwam. Ook heeft RIMO me 

van A tot Z met de verhuizing geholpen.”

“Ik gebruikte geen drugs meer, maar wel methadon. En daar wilde ik ook vanaf, voor 

mij is methadon geen medicijn maar ook een drug. Ik had ook geen zin meer om elke 

keer naar het CAD te gaan. Bovendien had ik nu mijn eigen huisje, ik wilde dus écht 

een nieuwe stap maken. Ik koos voor mijn gezondheid en ben naar de afkickkliniek 

gestapt. Dat waren acht hele heftige dagen, maar nu ben ik er wel vanaf. Zonder 

methadon voel ik me pas écht clean.”

“Mijn persoonlijk begeleidster van RIMO komt eens in de twee weken langs. Ze helpt 

me met administratieve dingen en we praten over hoe het met me gaat. Als me iets 

dwars zit kan ik dat altijd bij haar kwijt. Ze laat me alles zelf doen en mijn eigen be-

slissingen nemen, het is niet zo dat zij me vertelt wat ik moet doen. Mijn financiën 

worden beheerd door stichting Saldo-in-de-Plus. Ik weet dat het mijn geld is en dat 

ík de beslissingen mag nemen. Maar dat laat ik liever over aan mijn begeleidster. Ze 

helpt me en ik vertrouw haar volledig.”

- Zonder RIMO 
leefde ik 

nu nog op straat -
“Drie keer in de week werk ik als vrijwilliger in de RIMO-winkel in Nuth. Ik heb een 

vakopleiding confectie gedaan en dat komt me daar goed van pas. Ik naai en verstel 

kleding. Dit werk brengt me structuur, ik bloei helemaal op in die uurtjes dat ik daar 

aan het werk ben. Het enige dat er soms lastig aan is, is dat ik als ik er heen ga, 

mensen uit de dagopvang tegenkom die nog drugs gebruiken. Dat geeft me geen 

goed gevoel. RIMO let er wel op maar de medewerkers kunnen natuurlijk niet overal 

zijn. Er zijn nou eenmaal niet meer panden om deze mensen op te vangen, en ook zij 

hebben recht op zorg.”

“Ik zit in het ESF-traject. Het enige dat ik daarvan merk is dat ik altijd handtekeningen 

moet zetten als mijn begeleidster is langs geweest of als ik in de winkel heb gewerkt. 

Ik vind dat niet vervelend, begrijp wel dat RIMO op die manier kan aantonen dat ze 

ook echt zorg hebben verleend. Voor de medewerkers van RIMO zal het wel een 

administratieve rompslomp zijn. Maar ik krijg er niet minder aandacht door, als ik 

in een fijn gesprek met mijn begeleidster zit en haar tijd is officieel voorbij, blijft ze 

toch gewoon bij me om het gesprek af te ronden. Ik heb echt het gevoel dat de zorg 

voorop blijft staan bij RIMO.”

“Soms heeft RIMO het met mij over mijn traject. Omdat het zo goed met me gaat 

denken ze dat ik wel ergens anders kan gaan werken. Maar ik wil eigenlijk helemaal 

nog niet weg, ik wil blijven naaien in de RIMO-winkel. Voor mij mag het nu nog blijven 

zoals het is. Dit vrijwilligerswerk geeft rust, en bij een echte baas denk ik dat er meer 

stress zal zijn. Gelukkig respecteert RIMO mijn keuze hierin.”

“Zonder RIMO had ik al die stappen nooit kunnen zetten. Dan was ik nog steeds ver-

slaafd en leefde ik op straat. RIMO heeft ervoor gezorgd dat ik het goede spoor ging 

volgen. En ook mijn grootste droom is uitgekomen, want mijn zoon woont weer bij me 

in huis en daar heeft RIMO me ook bij geholpen. Ik heb alles wat ik maar wensen kan. 

En ik heb het gevoel dat ik alles weer aankan!”

cOrry pOstMa
VRIJWILLIGER
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saldo in de plus  >

Goed met geld omgaan is niet altijd even 
gemakkelijk. Zeker niet voor mensen met een 
smalle beurs. De kosten voor levensonderhoud 
blijven stijgen, het inkomen groeit niet altijd 
mee of neemt door omstandigheden zelfs af. 
Als we bij onze cliënten financiële problemen 
signaleren, komt de stichting Saldo in de Plus 
in actie.

Stichting Saldo in de Plus is een zelfstandige 
stichting, opgericht door RIMO samen met 
de gemeenten, woningcorporaties en andere 
instellingen in de regio Parkstad.  

Stichting Saldo in de Plus helpt mensen om hun 
inkomsten en uitgaven te beheren. Het doel is 
dat iemand maandelijks weer uitkomt met het 
inkomen en in ieder geval de vaste lasten kan 
betalen. Als dat nodig is helpt de stichting ook 
bij het aflossen van schulden en het treffen 
van regelingen met schuldeisers. De stichting 
neemt van cliënten tijdelijk het budgetbeheer 

|  OMgaan  
Met Weinig gelD

- op het eind van de maand

houd ik een stukje geld over -

over en verricht alle noodzakelijke betalingen. 
De cliënt ontvangt maandelijks een rekening-
overzicht en blijft uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor zijn of haar financiën.

De stichting Saldo in de Plus werkt onafhanke-
lijk van RIMO. Terwijl de stichting het budget 
beheert, zorgt RIMO voor de begeleiding van 
de cliënt.
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Een belangrijk product dat RIMO sinds 2008 aanbiedt is budgetbeheer. Dit doet RIMO 

in samenwerking met Stichting Saldo-in-de-Plus. Pol Rompen heeft meegewerkt aan 

de opstart van de stichting.

“Stichting Saldo-in-de-Plus is een zelfstandige Stichting. We werken nauw samen 

met de begeleiders vanuit RIMO. Vaak kloppen zij bij ons aan om de financiën van 

een cliënt te beheren. Maar het komt ook vaak voor dat wij van buitenaf een nieuwe 

cliënt van RIMO ontdekken die begeleiding nodig heeft. Daarom is het fijn dat de 

lijntjes tussen RIMO en Stichting Saldo-in-de-Plus erg kort zijn. Stichting Saldo-in-

de-Plus is er voor cliënten van RIMO en voor mensen van buiten RIMO.”

“De bedoeling is dat mensen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun fi-

nanciën. Het komt vaak voor dat mensen hun post niet openen, en op die manier in de 

problemen raken. Of ze hebben schulden, of geven te veel geld uit aan boodschap-

pen of dingen die ze eigenlijk niet kunnen betalen, waardoor bijvoorbeeld de huur 

niet meer betaald kan worden.”

“Bij de intake van een cliënt maken we samen met de cliënt en een begeleider van 

RIMO een budgetplaatje. Dat doen we bij de cliënten thuis, aan de hand van een 

checklist. We gaan altijd uit van de situatie van de cliënt op het moment dat ze bij 

ons aankloppen. We bekijken hoeveel schulden iemand heeft en berekenen aan de 

hand van iemands inkomsten hoeveel per maand afgelost kan worden, en hoeveel er 

dan nog overblijft aan leefgeld. Budgetbeheer is simpelweg het binnengekomen geld 

op een verantwoorde manier verdelen. Mensen die bij ons willen komen moeten 

zich wel enigszins willen laten sturen. Het blijft natuurlijk hún geld, maar begeleiding 

daarin is nodig. Stichting Saldo in de Plus zorgt ervoor dat alle mogelijkheden om het 

inkomen van een cliënt aan te vullen, benut worden. Bijvoorbeeld dat ze gemeente-

lijke toeslagen, of huur- of zorgtoeslag, of een kersttoeslag ontvangen.”

“Stichting Saldo-in-de-Plus verzorgt de vaste betalingen zoals huur, gas, water en 

licht. Een cliënt krijgt leefgeld. In het begin is dat eens per week. Dit doen we niet om-

dat we mensen niet vertrouwen, maar omdat ze moeten leren omgaan met hun geld 

- De lijntjes zijn kort, 
en dat werkt -

en vaak nog moeten leren budgetteren. Maar budgetbeheer werkt ook preventief. 

De bedoeling is dat mensen uit hun financiële problemen komen, en er niet verder 

in weg zakken.”

“Cliënten gaan met hun begeleider winkelen zodat ze leren voor weinig geld toch 

gezond in te kopen. Ze leren hun post te ordenen en te regelen: soms maken mensen 

namelijk maanden hun post niet open. De begeleider zorgt ervoor dat dat wel gebeurt 

en dat rekeningen bij rekeningen worden opgeborgen, dat papieren op de juiste plek 

bewaard worden en dat post niet blijft liggen waardoor nog meer problemen kunnen 

ontstaan. Soms komt het voor dat leefgeld toch sneller opgaat dan de bedoeling is. 

Dan is er gewoon niks meer, en moeten we hard zijn. Als we zeker weten dat er snel 

weer meer inkomsten zijn, zien we zo’n situatie wel eens door de vingers, maar we 

zijn geen bank: we geven geen geld zonder dat er iets tegenover staat. Mocht er een 

bedreigende situatie ontstaan in iemands financiën, dan maakt Stichting Saldo-in-

de-Plus de keuze voor de cliënt wat wél of wat niet betaald moet worden. We pro-

beren de cliënt steeds meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Als na een aantal 

jaren blijkt dat dat niet lukt, moeten we gaan kijken naar een andere oplossing. Maar 

zover is het nog niet, omdat we pas vanaf mei van dit jaar zijn begonnen.”

“Het voordeel van werken met RIMO is dat de begeleiding van een cliënt gemakkelijk 

te regelen is. We kunnen snel overleggen als dat nodig is. De begeleider houdt ook 

rekening met de psychosociale situatie van een cliënt, dat doet een kredietbank of 

schuldhulpverlening niet. Op dit moment zijn er ongeveer 100 cliënten die bij Stichting 

Saldo-in-de-Plus aangesloten zijn. Over 3 jaar moeten dat er ongeveer 300 zijn.”

“De reacties van cliënten zijn over het algemeen positief, maar soms worden men-

sen ook boos. Als ze bijvoorbeeld ineens merken dat ze in de min staan, omdat er 

nét op dat moment grote kosten als huur zijn afgeschreven. Mensen zien dingen niet 

altijd aankomen. Als je dan open en eerlijk uitlegt hoe het zit en vertelt dat er morgen 

weer meer geld op hun rekening staat, dan snappen ze het weer en gaan ze altijd blij 

en opgelucht naar huis.”

pOl rOMpen
STICHTING SALDO-IN-DE-PLUS
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betrokken  >

In 2008 vonden de verkiezingen plaats voor een 
nieuwe cliëntenraad van RIMO. De raad, die 
geleid wordt door een onafhankelijk voorzitter, 
telt drie vaste leden. Daarnaast heeft elke locatie 
een vertegenwoordiger afgevaardigd. 
De leden van de cliëntenraad bezoeken regel-
matig de verschillende locaties en wonen  
vergaderingen van bewoners bij. Ze organiseren 
ook zelf themabijeenkomsten voor cliënten.  
Al die activiteiten vormen de basis voor overleg 
met de directie van RIMO. 
De cliëntenraad beschikt over een eigen kantoor. 
De leden volgen scholingsbijeenkomsten en 
nemen deel aan landelijke bijeenkomsten.

|  cliënten 
vOOr cliënten

- eindelijk oren die luisteren

en handen die helpen -
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meetbaar beter  >

-58-

Sinds januari 2008 beschikt RIMO over het certi-
ficaat Harmonisatie Kwaliteitsmodel Zorg (HKZ). 
Dat is een teken dat we structureel werken aan 
meetbare verbetering van de kwaliteit van onze 
dienstverlening. 
Het HKZ-certificaat is een initiatief van cliënten-
organisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars 
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een 
onafhankelijke commissie beoordeelt ons ieder 
jaar opnieuw; in 2011 volgt een compleet nieuwe 
toets. De uitkomst daarvan vrezen we overigens 
niet. We zijn zo trots op het certificaat dat we er 
alles aan doen om het te behouden.

 |  trOts Op  
certificaat

- dit houdt ons wel scherp -
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Trudie Odekerken is de directeur van RIMO. Zij werkt al dertien jaar bij RIMO en heeft 

veel jaren van groei en bloei meegemaakt. In 2007 kwamen er ineens problemen: 

RIMO haalde niet de productie die met het AWBZ afgesproken was. “Als je dan in-

eens een dipje hebt in de organisatie, schrik je enorm. Maar dat dipje heeft logische 

redenen en we zitten weer op het goede spoor.”

“RIMO is de laatste schakel in de mogelijkheden van een cliënt om weer op te krab-

belen en mee te doen in de maatschappij. Onze cliënten zijn mensen die vaak het hele 

hulpverleningscircuit al gehad hebben en in een neerwaartse spiraal zitten. Ze heb-

ben psychische problemen, zitten in een sociaal isolement en zijn soms verslaafd. Ze 

zoeken een reddingsboei. RIMO gooit die uit en zorgt er samen met de cliënten voor 

dat ze weer vooruit gaan. RIMO biedt producten in het kader van Maatschappelijke 

Opvang en AWBZ Zorg.”

“Het motto van RIMO is ‘Iedereen doet ertoe’. Iedereen mag aankloppen bij RIMO, 

wij rekenen niemand af op zijn of haar verleden. Eerst stellen we een diagnose: hoe 

zit het met iemands gezondheid, sociale contacten, financiën en leefomstandighe-

den? Aan de hand van die diagnose stellen we een zorgaanbod vast en bepalen we 

hoeveel uur zorg een cliënt krijgt. Dat zet RIMO samen met de cliënt om in een tra-

jectplan. Daarin wordt altijd rekening gehouden met wat de cliënt wil en kan. RIMO 

gaat uit van de mogelijkheden en kansen van mensen, niet van hun beperkingen.”

Vanwege de grote toeloop van mensen met verslavings- en psychiatrische proble-

matiek kreeg RIMO de mogelijkheid zorgaanbieder te worden. Dat was voor de sec-

tor Maatschappelijke Opvang een kans, maar ook een grote cultuuromslag. RIMO 

zat in de voorhoede van deze landelijke ontwikkeling. Voor het personeel betekende 

dit dat er heel veel taken bijkwamen. De zorg moest meetbaar worden en er moest 

meer resultaatgericht gewerkt worden. RIMO moest al het werk gaan toetsen en 

verantwoorden volgens nieuwe normen.

- Niet groter, 
maar completer. 

Dat wil RIMO -
“Sedert de toelating van RIMO als zorgaanbieder zijn de zorgvragen aan RIMO niet 

alleen toegenomen maar ook verschoven. Dit wil zeggen dat er andere en meer com-

plexe zorgvragen worden gesteld, met overwegend psychiatrische problematiek in 

combinatie met andere problemen. RIMO kan vanuit de kansen die de AWBZ met 

zich meebrengt betere zorg bieden aan een bredere groep zorgvragers. Deze AWBZ 

ontwikkeling heeft ons de mogelijkheid geboden om verder te professionaliseren 

en om goede en intensieve begeleiding te bieden gekoppeld aan trajectplannen en 

meetbare doelen. Een nieuwe verwijzer en ketenpartner is Ministerie van Justitie, 

ook hier heeft RIMO een contract mee afgesloten. In het kader van terugdringing re-

cidive wordt er steeds meer gezocht naar een goede balans tussen dwang (detentie) 

en Zorg.  Ook de gemeente stelt in het kader van de WMO (Het Stedelijk kompas) vra-

gen aan RIMO. Deze vragen zijn behalve het opvangen en begeleiden van personen 

ook gericht op intensieve activering, dit onder het motto van “Iedereen doet mee”.

De veranderde en toegenomen zorgvraag heeft eveneens een grote invloed gehad 

op ons aanbod. Dit is verbreed op vraag en behoefte van de zorgvrager en blijft nog  

steeds in ontwikkeling. Verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering is een 

continue proces. In 2007 startte RIMO met een kwaliteitswerkgroep gelieerd aan de 

jaarlijkse toets van de HKZ. Hiermee is de kwaliteit geborgd en kan steeds verder 

worden verfijnd”

“RIMO wil niet groter, maar completer worden. We hebben tegenwoordig alles in 

huis om zo compleet mogelijk zorg te bieden. De sociale activering is uitgebreid 

en dagbesteding is nu echt een speerpunt in het project Van Opvang naar Opstap. 

Stichting Saldo-in-de-Plus is op dit moment het laatste ingrediënt om mensen een 

zo compleet mogelijk pakket te bieden. In de loop der jaren is de samenwerking met 

partners vanzelfsprekend geworden. De verdieping zit hem in de eisen die gesteld 

worden aan de organisatie. Met de subsidie van ESF kan RIMO cliënten individuele 

coaching bieden voor drie uur in de week. Op deze manier kunnen we naar mensen 

thuis gaan en ze stimuleren iets te gaan doen. Op die manier boor je een markt aan 

die jarenlang onbenut is gebleven.”

truDie ODekerken
DIRECTEUR-BESTUURDER
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“De corebusiness van RIMO is woonbegeleiding. Maar zonder zinvolle dagbesteding 

is dat ongeloofwaardig natuurlijk. Als je geen dagbesteding hebt voel je je zinloos. 

Dagbesteding is uitgebreid met activering, het opdoen van werkervaring om uitein-

delijk weer volwaardig mee te kunnen doen. Een erg leuk project dat nu loopt vind ik 

de winkel in Nuth. Daar werken mensen in de winkel en in het naaiatelier. We gaan 

mensen ook opleiden tot webwinkelbeheerder. De winkel in Nuth krijgt een website 

waar mensen online dingen kunnen kopen. Niet met het doel zoveel mogelijk spul-

len te verkopen, maar met het doel medewerkers aan de slag te zetten en dingen te 

leren.”

“RIMO blijft zich bezighouden met de vraag of we de juiste producten leveren. Soci-

ale activering is verdieping, zingeving en zelfontplooiing. Op die manier bied je men-

sen perspectieven. RIMO wil naar de klant uitstralen dat we betrouwbaar zijn. 

“Een tijdje geleden was er een moeder met twee kinderen die op straat stond en 

graag in de opvang wilde slapen. Maar er was niet genoeg plaats, de opvang zat 

vol. Zakelijk gezien zeg je dan: stuur maar weg. Maar menselijk gezien kun je dat niet 

doen en probeer je toch iets te organiseren. Als directeur moet ik dan zeggen: als het 

extra personeel kost, kan RIMO het zich niet permitteren. Maar graag proberen we 

problemen binnen het bestaande toch te organiseren en op te lossen.”
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Directie en centraal Bureau
Kerkraderweg 76
Postbus 663
6400 AR Heerlen
t 045 574 23 35
f 045  571 60 28

Begeleid Wonen
Kerkraderweg 76
Postbus 663
6400 AR Heerlen
t 045 574 23 35
f 045 571 60 28

Meldpunt Zeer Moeilijk plaatsbaren
Kerkraderweg 76
Postbus 663
6400 AR Heerlen
t 045 542 01 20
f 045 571 60 28

De hoeve sociaal pension
Passartweg 56
6413 NX Heerlen
t 045 521 20 62
f 045 523 07 53

Dependance De hoeve
Amstenraderweg 13-15
6431 EH Hoensbroek
t 045 521 20 62
f 045 523 07 53

heugderlicht
Woontraining en crisisopvang
Op de Heugden 102
6371 XN Landgraaf
t 045 542 43 44
f 045 528 48 44

Zorgpension
Stationstraat 10
6361 BH Nuth
t 045 524 43 44
f 045  565 06 45

centrum sociale activering
Akerstraat-Noord 252, 260-264 en 268
6431 HS Hoensbroek
t 045 528 40 43

De Winkel
Stationstraat 18
6361 BH Nuth
t 045 565 01 06
f 045 565 08 56
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