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Voorwoord 

De regenbOog vzw is al meer dan 40 jaar de Limburgse trekker op het vlak van vrijetijdsbesteding  van 

personen met een beperking. 

Om ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen 

participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw vrijetijd met gespecialiseerde zorg. 

Door deze professionele zorg zelf aan te bieden, in het kader van onze erkenning als vergunde 

zorgaanbieder en vrijetijdszorgorganisatie, bereiken we het hele spectrum van personen met een 

handicap. Daarnaast combineert de regenbOog vzw in samenwerking met de steden Genk, Hasselt, 

Sint-Truiden en Beringen haar vrijetijdsaanbod met gespecialiseerde kinderopvang.  

In het verleden was de belangrijkste opdracht van de regenbOog vzw het inclusief maken het van het 

reguliere vrijetijdsaanbod. Het decreet bovenlokaal jeugdwerk verschuift de opdracht naar de 

effectieve participatie van de doelgroep aan het jeugdwerk. Ook het besluit vrijetijdzorg en de 

persoonsvolgende financiering in het kader van het VAPH legt de nadruk op zinvolle dagbesteding in 

combinatie met zorg. 

In 2018 namen we de tijd om de hele werking van de regenbOog vzw grondig door te lichten. We zijn 

gestart met een nominatieve analyse van het bereik van de deelnemers en de vrijwilligers. Ons 

registratiesysteem in Odoo bleek hiervoor het ideale instrument.  Deze geïntegreerde databank laat 

namelijk toe om alle persoonsgegevens zoals leeftijd, woonplaats, handicap, gezinssituatie enz. te 

koppelen aan de deelname aan de activiteiten. De rapporten en draaitabellen verschaften ons een 

goed zicht op de leeftijdsverdeling, de geografische spreiding, de sociale mix en de bereikte handicaps 

binnen onze doelgroep.  

Gelijklopend hiermee keken we kritisch naar de pedagogische kwaliteit van ons aanbod en wisselden 

wij kennis uit via lerende netwerken.  Ook het personeelsbeleid en de administratieve processen 

werden tegen het licht gehouden. De conclusies namen we in 2019 mee naar de opmaak van het 

nieuwe masterplan voor de komende jaren. 

2018 is ook het jaar dat een aantal vernieuwende concepten het levenslicht zagen: 

- in het natuurbelevingsproject LABIOMISTA worden BUSO-schoolverlaters betrokken bij het 

uniek kunstproject van vermaard kunstenaar Koen Vanmechelen; 

- de speel-o-keet is een rondreizende werfkeet gevuld met aangepast speelmateriaal; 

- in de sensotheek ligt de focus op muziek- en dansbeleving. 

2018 was een bewogen en boeiend jaar, een jaar waarin we vooral inhoudelijk zijn gegroeid dankzij 

onze deelnemers, onze vrijwilligers, onze bestuurders en last but not least onze medewerkers. 

 

Het team van de regenbOog vzw 

Johan, Carine, Yota, Guler, Anneleen, Bram, Bieke, Celine, Robine, Nienke, Els en Ireen. 
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1 Het creëren van netwerking en het meewerken aan activiteiten over 

de verschillende sectoren en gemeenten heen 

Actie 1.1  Netwerking campusniveau Zwartberg 

 Campusoverleg Cité Z in Zwartberg 

Overleg met de partners op de campus: jeugdwelzijnswerk Gigos, Kinderopvang “Pardotje”, Sint-

Albertusschool, buurtwerk BOL, Chiro Zwartberg.  

In 2018 is er 2 keer een overleg geweest: 07/03/18 en 17/05/18. 

 Organiseren van de buitenspeeldag en een sinterklaasfeest  

Samen met Pardotje en Gigos Zwartberg organiseerden we in 2018 de buitenspeeldag op 18/4/2018 

en een Sinterklaasfeest op 5/12/2018 

Actie 1.2 Netwerking wijkniveau 

 Netwerkoverleg in Genk Noord  

De stad Genk organiseert met het wijkbureau Zwartberg verschillende keren per jaar een 

netwerkoverleg voor de verschillende verenigingen in Zwartberg.  

In 2018 ging dit overleg door op 10/1/2018, 26/03/2018 en 05/12/2018 

 Wijkteam overleg 

Om de 6 weken organiseert de wijkmanager een wijkteam samen met de verschillende partners van 

de wijk. De deelnemers zijn: LISS (straathoekwerk), de jobcoach, Stebo, Gigos, Nieuw Dak, de 

wijkmanager en de regenbOog vzw.  

In 2018 ging het overleg 2 keer door. 

 Medewerking aan Maand van het park  

Het stadsbestuur, het wijkcomité en de middenstandsvereniging van Nieuwe Kempen organiseren 

jaarlijks de “dag van het park”. De regenbOog vzw werkt hier actief aan mee. In 2018 waren er 2 

vergaderingen op 24/01/18 en 27/04/18. 

“De dag van het park” ging door op 20/05/2018 en vond plaats bij de tuintjes aan de Meeuwerstraat. 

Actie 1.3 Netwerking stedelijk niveau 

 Jeugdraad Genk  

Een jeugdwerker van de regenbOog vzw neemt deel aan de vergaderingen van de stedelijke jeugdraad 

van Genk. Deze persoon is ook de voorzitter van de Genkse jeugdraad. 

In 2018 ging de algemene vergadering 3x door: 4/3, 18/5 en 7/12. Het dagelijks bestuur ging 5x door: 

4/5 en 8/6, 21/9, 26/10, 23/11. Van 24 tot 26 november was er het jeugdraadweekend.  

We werken ook actief mee aan de organisatie van jongstuimig Genk (22/4), Dag van de jeugdbeweging 

(19/10) en Kids on Stage (24/6). 

 Speelpleincommissie  Genk 

Een jeugdwerker en een vrijwilliger van de regenbOog vzw nemen deel aan de vergaderingen van de 

speelpleincommissie van Genk.  In 2018 waren er 5 vergaderingen (24/1, 13/3, 11/6, 18/9 en 3/12). 
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 Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Genk 

De regenbOog vzw neemt deel aan de vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met 

een Handicap. Vanuit de stedelijke gehandicaptenraad zijn er diverse werkgroepen. De regenbOog vzw 

werkt mee aan het dagelijks bestuur. Een medewerker van de regenbOog is reeds 10 jaar voorzitter.  

In 2018 is het dagelijks bestuur 7x samengekomen op 19/2, 19/3, 3/4, 18/6, 10/9, 19/11 en 17/12. 

 Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang Genk 

De regenbOog vzw neemt deel aan de vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang.  

In 2018 heeft de regenbOog 2 keer deelgenomen aan de adviesraad op 27/3 en 27/11. 

Actie 1.4  Netwerking provinciaal niveau  

 Centrum Inclusieve Kinderopvang zorgregio Genk 

Kinderdagverblijf Familia kreeg in 2014 een erkenning als centrum voor inclusieve opvang van Kind en 

Gezin. Bedoeling is om in de regio GAOZ opvanginitiatieven te ondersteunen en te sensibiliseren in het 

opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Een medewerker van de regenbOog werkt 

sinds januari 2014 voor 40% als inclusiecoach van het CIK en voor 40% voor de regenbOog. 

De regenbOog en het CIK werken nauw samen in het toeleiden van kinderen met een extra 

zorgbehoefte naar de kinderopvang en in het bieden van ondersteuning. Het CIK en de regenbOog 

werkten samen de vorming ‘kennismaking inclusieve kinderopvang’ en ‘omgaan met moeilijk 

verstaanbaar gedrag’ uit. Deze vorming wordt ook in samenwerking gegeven  aan opvanginitiatieven 

of jeugdwerkorganisaties. 

 de Appelboom: behandelingscentrum voor kleuters met autisme 

Sinds 2010 verzorgt de regenbOog de naschoolse opvang voor de kinderen van de Appelboom. We 

vangen gemiddeld 5 kinderen van de Appelboom op in onze werking. 

 Platform minderjarigen (VAPH) 

De regenbOog vzw neemt als vergunde zorgaanbieder deel aan het platform minderjarigen van het 

VAPH. De vergaderingen vonden plaats op: 25/1, 12/3, 31/5 en13/9. 

 Intersectoreel regionaal overleg jeugdhulp (IROJ) 

In het kader van de integrale jeugdhulp neemt de regenbOog vzw deel aan het IROJ. Dit regionaal 

overleg stemt alle sectoren die actief zijn in de jeugdhulp op elkaar af. De vergaderingen vonden plaats. 

De directeur fungeert als plaatsvervangend vertegenwoordiger van SOM. 

 Caano 

De regenbOog vzw maakt sinds december 2016 deel uit van het samenwerkingsverband Caano. Dit 

samenwerkingsverband bestaat uit: Tevona, de Meander, Intesa, Berkenhof, Wiric en de regenbOog. 

De directeur is lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur vergaderde op: 16/1, 23/2, 30/3, 27/4, 

25/5, 29/6, 31/8, 28/9, 26/10 en 30/11. 

 Limburgs Steunpunt Kinderopvang 

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang zet zich in voor het versterken en uitbouwen van de 

kinderopvang in Limburg. Het Steunpunt doet dit onder andere door het begeleiden van 

kinderopvanginitiatieven, het aanbieden van vormingen en het verlenen van advies en informatie.  

De regenbOog neemt actief deel aan de algemene vergadering van het LSK. In 2018 waren er 2 

vergaderingen: 8/6 en 19/12 
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Actie 1.5 Netwerking Vlaams niveau 

 VTZ 

Ondanks de algemene invoering van de persoonsvolgende financiering is het vrijetijdszorgbesluit 

blijven bestaan. De toekomst van dit besluit is onzeker. De erkende vrijetijdszorginitiatieven bogen 

zich hier in 2018  over namelijk op: 16/5/’18. 

 Jeugdwerk voor Allen 

De Vlaamse overheid heeft ‘jeugdwerk voor allen’ de opdracht gegeven om de inclusieve en 

gespecialiseerde jeugdwerkingen op regelmatige basis te verzamelen in een overleg.  

“Jeugdwerk Voor Allen  is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen, met een link naar het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Samen met de partners willen wij dat kinderen en jongeren met een beperking 

en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk.” 

De jeugdwerker neemt deel aan de netwerktafels van jeugdwerk voor Allen. Deze gingen door op 

11/04, 13/06, 17/10, 12/06. 

2 Het begeleiden van lokale en andere besturen en actoren bij het 

voeren van het lokale beleid ten aanzien van personen met een 

beperking  

Actie 2.1 De regenbOog vzw werkt samen met partners aan de begeleiding 

van inclusieve speelpleinen en jeugdwerkingen 

De provinciale ambassadeur van ‘Jeugdwerk voor Allen’ verzamelt de ondersteuningsbehoeften van 

de lokale jeugdwerkingen. Dit kan een vraag naar vorming of een traject zijn. De leden van de 

provinciale netwerktafel bespreken onderling wie welke ondersteuningsvraag op neemt.  

De vormingen zijn gratis voor de jeugdwerkorganisaties. De organisatie die de vorming geeft, krijgt 

hiervoor wel een vergoeding. 

3 Het aanbieden van expertise met het oog op het kwaliteitsvol 

werken met personen met een beperking 

Actie 3.1  Het ontwikkelen, geven, evalueren en bijsturen van kortlopende 

vormingen  

De regenbOog vzw gaf in 2018 7 kortlopende vormingen (zie bijlage 1). 

Actie 3.2 Vormingsdag inclusie 

Op 05/05/2018 organiseerde de regenbOog een ‘vormingsdag inclusie’ voor de vrijwilligers en 

jobstudenten van onze eigen speelpleinwerkingen. We stelden deze vormingsdag ook open voor 

animatoren van Limburgse speelpleinwerkingen.  

Er werden 6 workshops georganiseerd: smog, sociale verhalen en visualisatie, oplossingsgericht 

werken en gedragsproblemen, sensorisch spel, begeleid vrij spel en grimeren. 

Er namen 52 personen deel aan deze vormingsdag. 
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4 Vrijetijdstrajectbegeleiding voor personen met een beperking  

Actie 4.1 Het online ter beschikking stellen van de sociale kaart met 

betrekking tot de vrije tijd van personen met een beperking. 

We breiden jaarlijks onze website doeda.be uit met een breder scala aan activiteiten uitgespreid over 

de provincie. Organisatoren kunnen zichzelf registreren en activiteiten toevoegen. 

Actie 4.2 Het bekendmaken van de website www.doeda.be  

Toeleiders en partners ontvangen 2-maandelijks de digitale nieuwsbrief van doeda.be. Hiermee 

brengen we hen op de hoogte van het occasionele en weerkerende vrijetijdsaanbod voor personen 

met een handicap binnen de provincie. 

Actie 4.3  Het toeleiden van personen met een handicap naar andere 

duurzame vrijetijdsorganisaties in Limburg die niet erkend zijn door het VAPH 

Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben in hun zoektocht of hun gading niet kunnen vinden op de 

uitgebreide sociale kaart doeda.be worden op maat verder geholpen.  

Actie 4.4 Beheren en updaten van doeda.be 

Doeda.be vraagt een zorgvuldig beheer: nieuwe registraties van aanbieders en activiteiten goedkeuren 

of afkeuren volgens bepaalde criteria, opvolgen van contacten, vragen beantwoorden, ... Een 

medewerker zorgt dagelijks voor het beheer van doeda.be. 

Actie 4.5 Het deelnemen aan de lokale cliëntoverleggen van de OCMW’s. 

In 2018 hebben we deelgenomen aan 3 LCO’s van mevrouw R. en N.  

5 Het aanbieden van activiteiten voor personen met een beperking in 

samenwerkingsverband met andere aanbieders 

Actie 5.1 Autisme Limburg 

De coördinator van Autisme was sinds juni 2012 in dienst van de regenbOog vzw. Sinds december 2016 

ondersteunde een medewerkster van de regenbOog ook de jeugdwerking van de Spetters.  

Op hun speelpleinwerkingen bood Autisme Limburg in 2018 opvang voor 181 kinderen met ASS. Dit 

werd gerealiseerd samen met 85 vrijwilligers, voornamelijk in een 1-1 begeleiding (cijfers odoo).  

Met hun jeugdwerkingen bereikten zij 62 jongeren en 24 vrijwilligers. 

De ondersteuning  van Autisme Limburg vzw kwam in 2012 tot stand onder impuls van het 

provinciebestuur en het kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn. Het doel was de toenmalige 

werking van de vakantiespeelpleinwerkingen en de jongerenwerking op zaterdagnamiddag te 

continueren in afwachting van een definitieve regeling op Vlaams niveau. Om deze ondersteuning 

mogelijk te maken trok het provinciebestuur € 40.000 op jaarbasis uit. 

Het decreet bovenlokaal jeugdwerk maakte het mogelijk om de jarenlange ondersteuning vanuit de 

regenbOog vzw vanaf 2020 om te zetten in een inbedding van Autisme Limburg in onze werking. Op 7 

november 2017 besloten de besturen van beide organisaties om het jeugdwerk bij wijze van proef 

http://www.doeda.be/
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vanaf 1 januari 2018 samen te voegen en in 2019 een gemeenschappelijk beleidsplan in het kader van 

bovenlokaal jeugdwerk in te dienen.   

Gaandeweg bleek dat het verschil in visie en organisatiecultuur te groot om een gemeenschappelijke 

missie en visie te onderschrijven. Op 13 september 2018 werd de experimentele samenwerking 

beëindigd.  

Actie 5.2 RIF RAF in samenwerking met Groep intro 

Groep Intro organiseert, in samenwerking met de regenbOog vzw, jongerenactiviteiten onder de 

noemer “Rif Raf”. De activiteiten gaan tweewekelijks door op maandag.  

In 2018 waren er 12 activiteiten, waarop er gemiddeld 5 jongeren aanwezig waren. Een greep uit het 

aanbod: film, sport- en spel, workshops zoals grafitti, knutselen, zwemmen, bowlen, tafeldrummen, 

Afrikaanse dans, kermis, internationale avond, BBQ.. 

Actie 5.3 Speelplein ’t Wolfke in samenwerking en overleg met Stad Sint-

Truiden 

 “’t Wolfke” is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een beperking. Deze werking gaat 

door in BSBOGO de Bloesem. In april 2014 nam de regenbOog het engagement op om ’t Wolfke te 

ondersteunen.  

Een personeelslid van de regenbOog coördineert de speelpleinwerking van ’t Wolfke: het aansturen 

van de jobstudenten in de begeleiding van de kinderen en het uitvoeren van geschikte activiteiten, 

aanspreekpunt voor de ouders en de school waar ’t Wolfke plaatsvindt, het maken van de 

bezettingspuzzel, … 

’t Wolfke biedt 6 weken in de zomervakantie. 11 jobstudenten en 3 vrijwilligers en 1 coördinator 

stonden in voor de dagelijkse begeleiding. 

Er is ook 1 week werking in de kerstvakantie en in de paasvakantie.  

In 2018 speelden er 35 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 21 jaar met een beperking op deze 

speelpleinwerking.   

Actie 5.4 Speelplein de Boomhut in samenwerking en overleg met Stad 

Beringen  

De Boomhut Beringen organiseert naschoolse opvang en speelpleinwerking voor kinderen en jongeren 

met een specifieke zorgbehoefte van 3 jaar tot 21 jaar. 

In maart 2014 nam de regenbOog het engagement op om deze werking te ondersteunen dmv mobiele 

en ambulante begeleiding, opmaak van het programma, …. 

Sinds september 2017 hebben we een convenant met de stad Beringen en is deze werking uitgebreid 

met naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen uit het buitengewoon onderwijs. 

Een personeelslid van de regenbOog coördineert de hele werking van de Boomhut Beringen: het 

aansturen van de jobstudenten in de begeleiding van de kinderen en het uitvoeren van geschikte 

activiteiten, aanspreekpunt voor de ouders, contacten onderhouden met de school van de kinderen 

die naar de naschoolse opvang komen, het maken van de bezettingspuzzel, deel uitmaken van het 

lokaal overleg kinderopvang in Beringen, … 
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In de zomervakantie van 2018 namen er 41 kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een 

beperking 5 weken deel aan de activiteiten. 9 jobstudenten en 4 vrijwilligers stonden in voor de 

dagelijkse begeleiding. Een vaste medewerker van de regenboog draaide dagelijks mee met dit team 

van jobstudenten. 

Actie 5.5 Speelplein Hebbeding in samenwerking en overleg met Stad Hasselt 

Hebbeding is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een beperking. 

In februari 2014 nam de regenbOog het engagement op om de Hebbeding te ondersteunen. Een 

medewerker van de regenbOog, 1 jobstudent en 5 vrijwilligers stonden in voor de dagelijkse 

begeleiding. 

In 2018 waren er 24 kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met en zonder beperking die in de 

zomervakantie 5 weken deelnamen aan de activiteiten van Hebbeding. 

Actie 5.6 Rolstoeldansen in samenwerking met rolstoeldansgroep “dancing on 

wheels” (Bocholt) 

In 1999 startte de regenbOog met een rolstoeldansgroep in Bocholt. Deze groep komt om de 14 dagen 

komen ze samen en bestaat uit een 25-tal deelnemers. 

Actie 5.7 Assjette  

Assjette vzw zorgt voor tewerkstelling en / of begeleiding van mensen met autisme met een normale 

begaafdheid met een mogelijke doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC). Met 

ondersteuning en advies op maat wil Assjette vzw de overgang van school, werken (binnen sociaal 

veilige omgeving) naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en de competenties van 

de mensen met autisme. Op 1 september 2017 zijn we gestart met een intensieve samenwerking. 

Hiervoor werd Bieke Van Deynse in dienst genomen. 

Assjette organiseert de volgende activiteiten van telkens een halve dag: computer/bureau, crea-

atelier, kookworkshop, naai-atelier, taalatelier, tuinatelier en een voedingsatelier. Deze ateliers zijn 

een 60-tal keer doorgegaan. Elk atelier bevat een 3-tal deelnemers. 

6 Het organiseren van eigen activiteiten 

Actie 6.1 Kinderen 

De Boomhut Genk omvat de naschoolse kinderopvang, het kinderatelier op woensdagnamiddag en 

de speelpleinwerking. 

 Speelpleinwerking Boomhut Genk  

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen van 3 tot 21 jaar met een beperking terecht op onze 

speelpleinwerking. In 2018 waren er 48 speelpleindagen. Er is speelpleinwerking van 13.30u. tot 

17.30u. We organiseren in elke schoolvakantie speelpleinwerking.  

We hanteren de volgende criteria voor de speelpleinwerking:  

- Maximale bezetting tijdens de speelpleinwerking: 

• 25 kinderen tijdens de kleine vakantieperiodes; 

• 30 kinderen tijdens de zomervakantie. 

- Maximale bezetting voormiddag-opvang (enkel voor werkende ouders) 
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• 10 kinderen tijdens de kleine vakantieperiodes 

• 15 kinderen tijdens de zomervakantie 

- Opvolgen van kinderen: 

• Bij nieuwe kinderen worden de ouders na ongeveer 6 weken uitgenodigd voor een 

opvolgingsgesprek. Hierin bespreken we het welbevinden en de betrokkenheid 

van het kind. 

• Eénmaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een oudercontact waarin 

het kind in de opvang wordt besproken. 

- Prijzen:  

• 4 euro voor de opvang in de voormiddag 

• 4 euro voor het speelplein in de namiddag 

We bereikten in 2018 in totaal 70 kinderen en we hadden 22 vrijwilligers.  

Deze vrijwilligers, 2 jobstudenten en 1 coördinator zorgen voor de begeleiding van de kinderen. De 

(hoofd)animatoren zorgen ook voor de voorbereiding van het speelplein, dagelijks van 10.30u. tot 

12.30u.  

 Kinderopvang en atelier (naschools en woensdagnamiddag) 

We organiseren onze kinderwerking dagelijks na school (ma, di, do, vr 15u30-18u & wo 12u30-18u). 

In 2018 hadden we 227 opvangdagen en in totaal 70 ingeschreven kinderen. 

De kinderwerking is toegankelijk voor kinderen met een beperking en hun broertjes of zusjes zonder 

beperking. 

 Speel-o-keet 

In de zomer van 2018 is de regenbOog vzw gestart met een speel-o-keet. Dit is een gesloten 

aanhangwagen gevuld met aangepast speelmateriaal voor kinderen met bijzonderheden op het gebied 

van prikkelwerking. In 2018 werd de speel-o-keet 27 maal ingezet op speelpleinwerkingen voor 

kinderen met een beperking. 

Actie 6.2 Volwassenen 

 Kookles 

De deelnemers aan deze workshops toveren ieder keer opnieuw een heerlijke maaltijd op tafel, die ze 

dan samen lekker opsmullen.  Er is tijdens het schooljaar iedere dinsdag- en donderdagvoormiddag 

kookles van 10u30 tot 12u30 voor volwassenen met een handicap. Om 12u30 eten de deelnemers en 

het personeel samen de gerechten op.  

In totaal waren er in 2018 14 deelnemers op dinsdag en op donderdag 12 deelnemers. De kookles is 

in 2018 65 keer doorgegaan. 

 Crea-atelier  

Iedere dinsdag en donderdag namiddag maken we leuke dingen zoals juwelen, bloemstukken, 

knutselwerkjes, wenskaarten enzovoort. Er is tijdens het schooljaar iedere dinsdag- en 

donderdagnamiddag crea van 13.30u tot 15.30u volwassenen met een handicap. Crea is in 2018 in 

totaal 65 keer doorgegaan. In totaal waren er voor crea op dinsdag 12 deelnemers en op donderdag 

14 deelnemers ingeschreven.  
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 Wandelen 

Elke donderdagnamiddag gaan we van 13.30u tot 15.30u wandelen. We zoeken mooie wandelplekken 

uit en maken deze op een sportief tempo af. Wandelen is 32 keer doorgegaan in 2018 en er waren 10 

deelnemers.  

 Ontspanningsactiviteiten (instuif) 

De instuif is een wekelijkse lage drempel activiteit op donderdagavond. Van 19u tot 21.30u. De nadruk 

ligt op ontspanning. In 2018 was er 28 keer de instuif en waren er in totaal 29 deelnemers. 

 Rolstoeldansen  

Rolstoeldansen is een activiteit waar rolstoelgebruikers en lopers samen dansen. Dit kan met een 

staande partner of met een duwer. De les gaat door op dinsdagavond van 19u30 tot 21u30.  

In 2018 waren er bij rolstoeldansen duo 14 deelnemers en bij rolstoeldansen combi 10 deelnemers. 

Rolstoeldansen duo is 16 keer doorgegaan en rolstoeldansen combi 17 keer. 

De groep bestaat uit een 8-tal rolstoelgebruikers en 6 valide dansers. 

 Muziekbeleving op donderdag 

Op donderdagvoormiddag tussen 10u30 en 12u30 wordt er een met groepje geëxperimenteerd met 

muziek: bewegen op muziek, met dansdoekjes, muziek leren maken met verschillende instrumenten 

of de muziek waarnemen op je lichaam... het kan! 

Muziekbeleving op donderdag is gestart in september en is 8 keer doorgegaan. Deze activiteit heeft 

12 deelnemers. 

 Muziekbeleving op zaterdag 

Op zaterdagvoormiddag tussen 9u en 10u kan je bij ons terecht voor muziekbeleving. Samen met een 

muziektherapeute en een begeleider kan je aan de slag op ritme en muziek. Ons doel is om mensen 

met een ernstige beperking zich bewust te laten worden van hun lichaam en ook bij te dragen aan de 

muzikale ontwikkeling. We proberen dit aan de hand van verschillende technieken waarbij de 

deelnemers op hun gemak gesteld worden, zodat ze de sessie ten volle kunnen ervaren. 

Muziekbeleving op zaterdag is 19 keer doorgegaan. Deze activiteit heeft 3 deelnemers. 

 Dansen 

Iedere zondagvoormiddag van 10u tot 11u is er dansles onder leiding van een professionele 

lesgeefster. Dansen is hier puur plezier. Er komen verschillende stijlen aan bod. We bewegen op het 

ritme van de muziek. Er waren 8 deelnemers en de les is in 2018 25 keer doorgegaan.  

 Boccia 

Boccia is een bal- en werpspel met zachte, makkelijk hanteerbare ballen op een afgebakend terrein. 

Deze activiteit gaat door in het sportcentrum van Genk. Het is 31 keer doorgegaan en er waren 9 

deelnemers. 

 Omnisport 

Iedere dinsdagvoormiddag gaan we naar het sportcentrum van Genk voor omnisport. Samen met een 

begeleidster gaan ze aan de slag met tal van initiaties uit verschillende sporttakken. Het is op ieder zijn 

tempo: deelnemers die vlotter zijn in een bepaalde sport gaan alleen of samen aan de slag. Er waren 

7 deelnemers en de les is in 2018 13 keer doorgegaan. Deze activiteit is in september gestart. 
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 Bakken 

Tijdens deze wekelijkse bakworkshop op maandagnamiddag bakken we koekjes, cakes, taarten 

enzovoort. In 2018 waren er 6 deelnemers ingeschreven voor het bakken en is de les 31 keer 

doorgegaan. 

 Occasionele activiteiten  

De regenbOog vzw biedt een aantal occasionele activiteiten die jaarlijks terugkomen zoals het 

nieuwjaarsfeest, het rolstoeldansfeest, opendeurdag. De activiteiten worden begeleid door 

vrijwilligers, bijgestaan door stagiair-opvoeders en ondersteund door personeelsleden. 

De regenbOog vzw biedt jaarlijks ook een aantal activiteiten die kunnen afwisselen. 

Het gaat om activiteiten die buiten het vast jaarprogramma vallen zoals Rock for Specials, 

instuifweekend, Bal Special, het Schlagerfestival, ... 

 Dagactiviteiten  

Tijdens de zomer organiseerde de regenbOog vzw 7 dagactiviteiten voor Volwassenen: Daguitstap 

Beek (15 dln), Daguitstap Planckendael (12 dln), Daguitstap Valkenier (14 dln), Daguitstap Diest-

Scherp-Averbode (9 dln), Daguitstap Engie Parkies (7 dln), Daguitstap Boekenfestijn (10 dln), 

Daguitstap Buitenbeenpop (17 dln). 

Deze activiteiten worden begeleid door personeelsleden en vrijwilligers. 

 Instuifweekend 

Elk jaar organiseren we een instuifweekend voor de deelnemers die regelmatig naar onze instuif 

komen. Elk jaar gaat onze reis ergens ander heen... 

In 2018 gingen er 15 deelnemers, 5 vrijwilligers en 1 personeelslid mee. 

 rolstoeldansweekend 

Elk jaar gaat onze dansgroep op weekend. Dit is in de loop der jaren spontaan gegroeid. De planning 

wordt opgemaakt door de lesgeefsters, Els en Christa.  

In 2018 gingen er 8 deelnemers en 12 vrijwilligers mee.  

Actie 6.3 Vrijwilligers 

 Ontspanningsactiviteiten voor animatoren 

Voor de speelpleinanimatoren organiseren we regelmatig ontspanningsactiviteiten om de teamspirit 

te versterken. De Boomhut Genk organiseerde 14 ontspanningsactiviteiten samen met de vrijwilligers 

zoals een nieuwjaarsfeestje, karaoke avond, playbackshow, filmavond, escaperoom, 

Halloweentocht,…. Daarnaast is Boomhut Genk op weekend gegaan met de vrijwilligers van 14 tot 16 

september waar er aandacht was voor teambuilding en evaluatie van de zomer.  

 Begeleiding van speelpleinanimatoren 

We houden met de animatoren regelmatig begeleidings- en evaluatiegesprekken. 

Boomhut Genk organiseert dagelijkse evaluatiemomenten in groep waarbij de dag overlopen wordt. 

Er was ook een evaluatiemoment tijdens het moni-weekend. Er zijn ook informele individuele 

opvolgingsgesprekken met de animatoren. 

Hebbeding organiseert evaluatiegesprekken in groep. Er is na elke speelpleindag een korte evaluatie 

en iedere vrijdag na het speelplein een grondige evaluatie van het speelplein.  
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Er zijn verschillende momenten waarop we werken aan de inhoudelijke verbetering van onze 

speelpleinwerking.  

o Tijdens team spw waarbij de coördinatoren van de verschillende speelpleinwerkingen 

regelmatig samenzitten is er aandacht voor de evaluatie en opvolging van de 

verschillende speelpleinwerkingen. 

o We organiseren om de maand een lerend netwerk voor de coordinatoren van de 4 

speelpleinenwerkingen van de regenbOog en de 3 speelpleinwerkingen van Autisme 

Limburg. Doel van een lerend netwerk:  

 kennis en ervaring uit te wisselen; 

 om te leren van elkaars werking; 

 om te komen tot nieuwe inzichten / oplossingen / of werkwijzen; 

 We kiezen samen thema’s uit waarrond we willen werken. 

o Vrijwilligers en jobstudenten op het speelplein krijgen de kans om deel te nemen aan 

vormingen. Op 5 mei 2018 van 9.30u tot 16u was er een vormingsdag in de regenbOog 

voor alle animatoren van de verschillende speelpleinwerkingen. Er was keuze tussen 

6 verschillende workshops: Er werden 6 workshops georganiseerd: smog, sociale 

verhalen en visualisatie, oplossingsgericht werken en gedragsproblemen, sensorisch 

spel, begeleid vrij spel en grimeren. Er namen 52 personen deel aan deze vormingsdag. 

o Verder organiseren we ook een tevredenheidsmeting bij de ouders om de werking 

inhoudelijk te evalueren.  

 Werving van speelpleinanimatoren 

Om nieuwe vrijwilligers te werven verspreiden we folders en affiches bij scholen, jeugddiensten en 

andere plaatsen. We maken vooral gebruik van sociale media en mond-aan-mond reclame. 

 Werkgroep instuif 

De instuif is een activiteit waarbij we streven naar een sociale mix van volwassenen met een beperking 

en vrijwilligers.  

Met deze vrijwilligers komen we 2x per jaar samen om het programma voor de komende periode en 

het instuifweekend op te stellen. 

De werkgroep instuif telt een 8-tal vrijwilligers. 

 Werkgroep rolstoeldansen  

Rolstoeldansen is een activiteit waarbij we streven naar een sociale mix van volwassenen met een 

beperking en vrijwilligers.  

Met deze vrijwilligers zijn we in  2018  3 x samen gekomen om het rolstoeldansfeest voor te bereiden. 

De werkgroep rolstoeldansen telt een 3-tal vrijwilligers. 
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7 Het werken aan positieve beeldvorming tav de doelgroep en het 

thema maatschappelijke kwetsbaarheid 

actie 7.1 De regenbOog vzw update haar verschillende websites  

In 2018 heeft de regenbOog haar website www.deregenboog.be regelmatig geüpdatet.  

Actie 7.2  De regenbOog vzw ontwikkelt en verstuurt nieuwsbrieven  

Maandelijks versturen we een digitale doeda-nieuwsbrief met een overzicht van activiteiten die er de 

komende maand zullen plaatsvinden. 

Actie 7.3 De regenbOog vzw maakt actief gebruik van sociale media 

We plaatsen regelmatig nieuwe berichten en foto’s op onze facebookpagina en instagram. 

8 Kwaliteitsbeleid 

1 Beleid en bestuur 

De raad van bestuur en de algemene vergadering van de regenbOog vzw kwam in 2018 2 maal samen 

namelijk op: 06/03/2018, 03/10/2018  

De statutaire algemene vergadering vond plaats op  26/11/2018. 

2 Personeel en werkorganisatie  

 Personeelsequipe 

De regenbOog vzw heeft op 31/12/2018 in totaal 12 medewerkers in dienst met een 

personeelsbeschikbaarheid van 8,8 vte. In mei 2018 werd het jeugdteam van de regenbOog vzw 

versterkt met een muziektherapeute. In april 2018 werd het team versterkt door een HR-medewerker 

in het kader van het ESF-project. 

Tot en met 2014 bleef de personeelsformatie jarenlang ongewijzigd op 7,3 vte. Ten gevolge van de 

regeringsbesparingen daalde in 2015 de formatie tot 6,9 vte. Dankzij onze erkenning als RTH-dienst, 

de taxshift en een vdab-premie konden we onze equipe eind 2016 laten groeien tot 8,1 vte. In 2017 

konden we deze groei verderzetten tot 9,6 vte. Door de beëindiging van de samenwerking met autisme 

Limburg hebben we op eind 2018 een personeelsequipe van 8,8 vte. 

 We hebben met de personeelsleden verschillende overlegstructuren:  

 Personeelsvergadering: maandelijks  

 Stafteam: wekelijks  

 Team speelplein: maandelijks 

 Team opvang: maandelijks 

 Team stagiaires: maandelijks 

 Briefing volwassenenwerking: 2 x per maand 

Regelmatig houdt de directeur informele functioneringsgesprekken met elk personeelslid. 

 Teambuildingsactiviteiten 

We organiseren jaarlijks met de collega’s een teambuildingactiviteit en een etentje. 

Op 12 januari hadden we een nieuwjaarsetentje onder de collega’s.  

http://www.deregenboog.be/
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Op 7 september hadden we een teamdag. In de voormiddag maakte elk teamlid een moodboard. Dit 

is een collage van de dingen die je wilt doen of je wensen en dromen die je wilt realiseren binnen de 

regenbOog. Je staat op die manier doelbewust stil bij wat je wil in je loopbaan bij de regenbOog. In de 

namiddag gingen we met het team eten in een gezellig Italiaans restaurantje. 

 Administratie: documenten en database 

Jaarlijks zorgen we voor een update van een aantal veel gebruikte documenten of formulieren: 

intakeformulieren voor de kinderen en volwassenen, het huishoudelijk reglement, de voorstelling van 

de regenbOog vzw. Ook de procedures en de acties worden jaarlijks geëvalueerd. In 2018 

ontwikkelden en verfijnden wij ons eigen zorgzwaarte-instrument. 

Omdat we een aantal collega’s dikwijls op verplaatsing werken, hebben we ervoor gekozen om te 

werken met dropbox waardoor we bovenstaande documenten in de cloud kunnen bewaren. 

In 2018 hebben we verder gewerkt aan onze online databank Odoo. 

 ESF-project 

Op 01/04/2018 is de regenbOog gestart met een nieuw ESF-project ‘Samen vernieuwen in zorg en 

loopbaanbeleid’. .In dit project voorzien we de aanwerving van een personeelslid met ervaring op het 

vlak van personeelsbeleid, Els Tiri. 

De regenbOog wil tijdens dit project een professioneel personeelsbeleid uitwerken met het oog op 

duurzame en creatieve loopbanen waarbij we de juiste medewerkers op de juiste plaats zetten en hen 

ondersteunen in hun ontwikkeling.  

Als we een goed en professioneel personeelsbeleid uitwerken, kan dit uitmonden in extra 

gemotiveerde, gezonde en gelukkige medewerkers. Een goed personeels- en welzijnsbeleid gaat 

verder dan af en toe hapjes en drank of fruitmanden geven aan de medewerkers, personeelsfeesten, 

personeelsuitstap organiseren, teambuildingsactiviteiten, een drink om een goed resultaat te vieren,…  

Het gaat over oprecht gelukkige medewerkers. Collega’s die met passie het beste van zichzelf geven, 

die geïnspireerd en creatief zijn. Die niet gebukt gaan onder werkstress, maar weten hoe ze dit kunnen 

kanaliseren en counteren.  

En over leidinggevende die inspirerende coaches zijn, i.p.v. controlerende bazen. Het gaat over samen 

grenzen verleggen.  

We proberen voor de 5 G’s te gaan:  

 Gelukkige 

 Gezonde 

 Gemotiveerde 

 Getalenteerde 

 geïnformeerde collega’s. 

Want al het talent dat de regenbOog in huis heeft, moeten we laten groeien en proberen nog meer 

inspirerende mensen te verwelkomen. Als we dit willen verwezenlijken, moet je als werkgever bewust 

aandacht hebben voor de medewerkers, niet alleen voor hun prestaties maar ook voor hun mentale 

en fysieke gezondheid. Hun geluksgevoel op het werk. En dat kan enkel en alleen als de werkgever de 

fundamenten voor een gezonde work-life balans aanreikt.  

Het doel van dit ESF-project is een omgeving te creëren waar werken fijn en gemakkelijk is, door o.a. 

flexibel om te springen met werktijden, door mensen los te durven laten, zodat ze zich optimaal 
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kunnen ontplooien. Zodat ze elke dag ‘met goesting’ richting hun job (De RegenbOog) rijden (of beter 

nog fietsen) en ’s avonds weer met een fijn gevoel huiswaarts keren. Zodat iedereen een tevreden 

gevoel heeft over zijn werkdag en met zijn/haar bijdrage die dag een verschil heeft gemaakt. 

3 Doelgroepenbeleid 

In 2018 waren er in totaal 458 deelnemers geregistreerd in Odoo. 

We hechten veel belang aan inspraak en betrokkenheid vanuit de doelgroep. Bij het organiseren van 

activiteiten houden we rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. 

Werking  # deelnemers 

Boomhut Beringen 41 

Boomhut Genk 70 

Hebbeding 24 

Wolfke 35 

Volwassenenwerking regenbOog 83 

Assjette 24 

Autisme Limburg 181 

Rolstoeldansgroep Bocholt 20 

Eindtotaal 478 

 

  # personen  # dagdelen  

3 - 6 jaar 53 11,1% 1710 12,1% 

7 - 12 jaar 206 43,1% 5787 40,8% 

13 - 18 jaar 83 17,4% 2099 14,8% 

19 - 25 jaar 42 8,8% 893 6,3% 

26 - 45 jaar 58 12,1% 1927 13,6% 

46 - 65 jaar 34 7,1% 1742 12,3% 

65 + 2 0,4% 30 0,2% 

Eindtotaal 478  14188  

4 Vrijwilligersbeleid 

In 2018 hadden we in totaal in de regenbOog 201 vrijwilligers. 

Boomhut Genk 22 19,0% 

Boomhut Beringen 21 18,1% 

Hebbeding  8 6,9% 

Wolfke  3 2,6% 

Vrije tijd 24 20,7% 

Bocholt 20 17,2% 

Stage 7 6,0% 
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Chauffeur 5 4,3% 

Bestuur 6 5,2% 

Autisme Limburg 85 42,3% 

Eindtotaal 201  

 

De werking werd gedragen door 201 vrijwilligers, 14 personeelsleden en 23 jobstudenten. 

We vinden ook inspraak en betrokkenheid van vrijwilligers belangrijk.  

In de werkgroep instuif en de werkgroep rolstoeldansen krijgen de vrijwilligers inspraak over de 

activiteiten.  

5 Maatschappijgericht aanbod 

We vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We werken zo veel 

mogelijk energiezuinig, milieubewust en gebruiken eerlijke handel. We hechten waarde aan 

buurgericht werken en integreren ons zoveel mogelijk in de wijk. 

6 Samenwerkingsbeleid 

In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan de samenwerking met de partners op Cité Z. Er is 

regelmatig overleg geweest naar aanleiding van overlast op ons domein en in de wijk. We hebben 

samen een aantal grote activiteiten georganiseerd (buitenspeeldag, sinterklaasfeest, …). 

In 2018 is er ook aandacht gegaan naar de verdere samenwerking met de stadsbesturen van Beringen, 

Sint-Truiden, Hasselt en Genk voor de uitbouw van de speelpleinwerkingen. 

In het natuurbelevingsproject LABIOMISTA worden BUSO-schoolverlaters betrokken bij het uniek 

kunstproject van vermaard kunstenaar Koen Vanmechelen. Op de site van de voormalige zoo van 

Zwartberg opent in 2019 het Cosmopolitan Park. Onze jongeren zullen er een hoofdrol spelen in het 

verzorgen van de exotische dieren.  In 2018 hebben we het project uitgeprobeerd met 3 jongeren.  

7 VTO 

Een volledig overzicht van de trainingen en opleidingen gevolgd door de medewerkers van de 

regenbOog vindt u in bijlage 2. 

8 Financieel beheer 

Zie balans- en resultatenrekening.  

9 Beheer van middelen 

In 2017 werd vooral geïnvesteerd in informatica. Het cliëntregistratiesysteem Odoo was hierin de 

grootste investering namelijk € 17.596,43.  

10 Projecten 

In 2018 ging het ESF-project “duurzaam loopbaanbeleid” van start. Ook werkten we aan het 

natuurbelevingsproject LABIOMISTA en we gingen voor het eerst met onze speel-o-keet op pad. We 

werkten ook aan de uitbouw van de sensotheek.
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9 Bijlage 1: aangeboden vormingssessies in 2018 

 

Datum Organisatie Thema # deelnemers 

03/03/2018 Jeugddienst Meeuwen-Gruitrode Autisme 7 

27/02/2018 Kinderopvang IBO Borgloon Autisme 15 

24/04/2018 Kinderopvang IBO Borgloon Autisme 15 

07/04/2018 Vormingsdag door de Genkse speelpleincommissie Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag 15 

28/04/2018 VFG Vormingsdag voor inclusie-animatoren van Vibes ADHD en Autisme 34 

04/07/2018 speelpleinwerking ’t Zonnetje Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag 15 

30/10/2018 Vormingsdag JWVA Inclusie in het jeugdwerk 5 
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10 Bijlage 2: gevolgde vormingssessies en studiedagen door personeel en vrijwilligers in 2018 

 

05/03/2018 De kracht van je team 

05/05/2018 SMOG 

05/05/2018 Visualisatie en sociale verhalen voor kleuters met autisme 

05/05/2018 Oplossingsgericht werken en gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking 

05/05/2018 Sensopatisch spel 

05/05/2018 Begeleid vrij spel 

05/05/2018 Grimeren: facepaintings 

15/06/2018 Odoo: kalenderweergave, aanmaken van contacten, evenementen en rapporten 

13/11/2018 Communicatie met vrijwilligers 

20/11/2018 Outlook op orde 

20/11/2018 Van werkdruk naar werkgeluk 

20/11/2018 Communicatie met ouders 

13/12/2018 Tension Release Excercises 

 


