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Voorwoord
De werking van de regenbOog vzw bevindt zich op het raakvlak van het vrijetijdswerk en zorg. Om
ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen
participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk met
gespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenning
als vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met een
beperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met een
handicap. In ons vrijetijdsaanbod werken we ook nauw samen met de lokale besturen. Door correct
te registreren kunnen de subsidiebronnen perfect worden gescheiden, waardoor dubbele financiering
wordt uitgesloten.
Uit de concrete gegevens van 2019 kunnen we het volgende afleiden:






in 2019 bereikte de regenbOog vzw in totaal 307 personen met een beperking. Dit is een
lichte stijging ten aanzien van 2018 (297 deelnemers);
in totaal waren 234 deelnemers jonger dan 30 jaar (76%);
het totaal aantal deelnames, uitgedrukt in dagdelen, ten aanzien van de doelgroep (=het
aantal georganiseerde dagdelen vermenigvuldigd met het aantal effectieve deelnemers)
bedroeg dit werkjaar 10.699. Dit is vergelijkbaar met 2018 (10.008 dagdelen);
de stijging van de zorgzwaarte, de prikkelgevoeligheid en de verscheidenheid van de
handicaps zet zich door en vereist nog meer maatwerk en het werken in kleine groepen.

Beleidsmatig lag In 2019 de focus op:







de opmaak van de beleidsnota bovenlokaal jeugdwerk 2020 – 2023;
de afronding van het ESF-project “duurzaam loopbaanbeleid”;
de opmaak en implementatie van de nieuwe huisstijl;
de start van nieuwe initiatieven zoals het belevingsproject LABIOMISTA;
de voorbereidingen voor een bijkomend speelplein in 2020 in Bilzen;
de verdere kwaliteitsverbetering in samenspraak met de inspectie zorg.

In 2019 veranderden we onze baseline van “vrijetijd met ondersteuning” naar “kleur je eigen tijd”.
Hierdoor plaatsen we het zelfbeschikkingsrecht van personen met beperking een nog meer op de
voorgrond.
Het team 2019 van de regenbOog bestond uit:
Johan, Carine, Yota, Guler, Anneleen, Bram, Celine, Robine, Nienke, Bieke, Ireen, Karolien, Els en
Daniëlla
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Cijfergegevens werking
Doelgroep
Tabel 1: Aantal bereikte unieke personen per leeftijdsgroep

Leeftijd

Aantal unieke personen

Jonger dan 18 jaar

173

Tussen 18 en 30 jaar

61

Ouder dan 30 jaar

73

Tabel 2: Aantal bereikte unieke personen per type handicap

Aard van de handicap

Aantal unieke personen

Verstandelijk

107

Fysiek

29

Visueel

1

Auditief

3

Spraak- en/ of taalstoornis

0

Meervoudig

55

Autisme

93

Psychisch

6

Emotioneel

3

Tabel 3: Aantal bereikte unieke personen per verblijfplaats

Verblijf

Aantal unieke personen

Groepswonen

12

Thuis

285

Aanbod activiteiten
Tabel 4: Aantal activiteiten aangeboden per soort

Soort activiteit

Aantal aangeboden activiteiten

Sport

102

Georganiseerde ontspanningsactiviteit

49

Meerdaagse ontspanningsactiviteit

1

Cursus

368

Speelpleinwerking (dagdelen)

232

Opvang

388

Belevingsactiviteit

276
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Tabel 5: Aantal activiteiten aangeboden per organisatiewijze

Soort activiteit

Aantal aangeboden activiteiten

Activiteiten in eigen beheer

1.180

Activiteiten in samenwerkingsverband

247

Tabel 6: Evolutie bereik ten aanzien van vorig jaar (exclusief Autisme Limburg)

Deelnemers en dagdelen

Aantal

Deelnemers in 2018

297

Deelnemers in 2019

307

Gepresteerde dagdelen in2018

10.008

Gepresteerde dagdelen in 2019

10.699

Vrijetijdstrajectbemiddeling
Tabel 7: Aantal bereikte personen per fase van vrijetijdstrajectbemiddeling

Vrijetijdstrajectbemiddeling op maat voor Aantal bereikte personen (indeling volgens
personen met een handicap
bereikte eindstadium)
Aanmeldingsfase

83 aanmeldingen geregistreerd

Vraagverduidelijkingsfase

83 vraagverduidelijkingen behandeld

Zoekfase

20 trajecten hebben niet geleid tot een
bemiddeling/resultaat

Bemiddelingsfase

63 bemiddelingen hebben geleid tot een
resultaat

Vrijwilligers
Tabel 8: Evolutie vrijwilligerswerk 2019

Evolutie vrijwilligers

Aantal vrijwilligers

Aantal actieve vrijwilligers op 31/12/2019

117

Aantal nieuwe vrijwilligers in 2019

20

Tabel 9: Aantal vrijwilligers per leeftijd

Leeftijd

Aantal vrijwilligers

Jonger dan 25 jaar

55

Tussen 25 en 50 jaar

30

Ouder dan jaar 50 jaar

32
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Beroepskrachten
Tabel 10: Evolutie beroepskrachten

Actieve beroepskrachten

Aantal

Beroepskrachten op 31/12/2018

12

Beroepskrachten op 31/12/2019

12

Voltijdse equivalenten op 31/12/2018

8,6

Voltijdse equivalenten op 31/12/2019

8,1

Beschrijving activiteiten in eigen beheer
De boomhut Genk
De Boomhut Genk omvat de naschoolse kinderopvang, het speelatelier op woensdagnamiddag en de
speelpleinwerking. In totaal namen 74 kinderen deel aan het aanbod van de boomhut Genk.

2.1.1 Speelpleinwerking de Boomhut Genk
Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen van 3 tot 21 jaar met een beperking terecht op onze
speelpleinwerking. In 2019 waren er 38 speelpleindagen. In de voormiddag organiseren we opvang
van 8u tot 13.30u. Er is speelpleinwerking van 13.30u. tot 17.30u. We organiseren élke schoolvakantie
speelpleinwerking.
22 vrijwilligers, 2 jobstudenten, 3 stagiairs en 1 coördinator zorgen voor de begeleiding van de
kinderen.

2.1.2 Kinderopvang en speelatelier (naschools en woensdagnamiddag)
We organiseren onze kinderwerking dagelijks na school (ma, di, do, vr 15u-18u & wo 12u30-18u). In
2019 hadden we 192 opvangdagen.

De boomhut Beringen
De Boomhut Beringen omvat de naschoolse kinderopvang, het speelatelier op woensdagnamiddag
en de speelpleinwerking. In totaal namen 45 kinderen deel aan het aanbod van de boomhut Beringen.

2.2.1 Speelpleinwerking de Boomhut Beringen
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 3 tot 21 jaar met een beperking terecht op onze
speelpleinwerking. In 2019 waren er 23 speelpleindagen. Er is speelpleinwerking van 09.00 – 16.00
uur.
15 vrijwilligers, 8 jobstudenten en 1 coördinator zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

2.2.2 Kinderopvang en speelatelier (naschools en woensdagnamiddag)
We organiseren onze kinderwerking dagelijks na school (ma, di, do, vr 15u30-18u & wo 12u30-18u).
In 2019 hadden we 168 opvangdagen.

Speelpleinwerking Hebbeding Hasselt
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 3 tot 21 jaar met een beperking terecht op onze
speelpleinwerking. In 2019 waren er 23 speelpleindagen. Er is speelpleinwerking van 09.00 – 16.00
uur. In totaal namen 25 kinderen deel aan het aanbod.
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Speelpleinwerking ’t Wolfke Sint-Truiden
Tijdens de zomervakantie, de paasvakantie en de kerstvakantie kunnen kinderen van 3 tot 21 jaar met
een beperking terecht op onze speelpleinwerking. In 2019 waren er 29 speelpleindagen. Er is
speelpleinwerking van 09.00 – 16.00 uur. In totaal namen 39 kinderen deel aan het aanbod.

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 2019 werd de speel-o-keet 27 maal ingezet op speelpleinwerkingen voor
kinderen met een beperking.

Kookworkshops
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. In totaal waren er in 2019 14
deelnemers op dinsdag en op donderdag 12 deelnemers. De kookles is 69 keer doorgegaan.

Crea-atelier
Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag 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 2019 in
totaal 66 keer doorgegaan. In totaal waren er voor crea op dinsdag 12 deelnemers en op donderdag
14 deelnemers ingeschreven.

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 23 keer doorgegaan in 2019 en er waren 10
deelnemers.

Ontspanningsactiviteit “Instuif”
De instuif is een wekelijkse lagedrempelactiviteit op donderdagavond. Van 19u tot 21.30u. De nadruk
ligt op ontspanning. In 2019 was er 27 keer de instuif en waren er in totaal 29 deelnemers.

Rolstoeldansen Genk
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 2019 waren er bij rolstoeldansen duo 16 deelnemers en bij rolstoeldansen combi 16 deelnemers.
Rolstoeldansen duo is 16 keer doorgegaan en rolstoeldansen combi 16 keer.

Samen muziek maken
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 34 keer doorgegaan. Deze activiteit heeft
10 deelnemers.
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Beleving in Muziek
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 17 keer doorgegaan. Deze activiteit heeft 3 deelnemers. Vanaf
september werd de activiteit verplaatst naar dinsdagvoormiddag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Deze
belevingsactiviteit vond 13 maal plaats. Ook hier waren telkens 3 deelnemers.

Dans & Theater
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 6 deelnemers en de les is 31 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 34 keer doorgegaan en er waren 11
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 5 deelnemers en de les is in 20 keer doorgegaan.

Bakken
Tijdens deze wekelijkse bakworkshop op maandagnamiddag bakken we koekjes, cakes, taarten
enzovoort. In 2019 waren er 4 deelnemers ingeschreven voor het bakken en is de les 12 keer
doorgegaan.

Natuurbeleving op LABIOMISTA
De activiteiten op LABIOMISTA gaan dagelijks door van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u. Iedere
deelnemer kiest 1 weekdag om mee te doen. De kerntaak van de activiteit is het voederen van de
dieren en het onderhouden van de stallen en weides op het domein. Naast het uitvoerende werk is
veel ruimte om het contact met de dieren te beleven. In 2019 heeft de belevingsactiviteit 88 maal
plaatsgevonden. In totaal namen 17 personen deel.

Permanentie
De permanentie is de overgang tussen de dagactiviteiten op donderdag en de instuif. Het overspant
de tijd tussen 16.00 en 19.00 uur. We eten samen een hapje, spelen een spelletje en zijn gezellig
samen. De permanentie vond 24 maal plaats. 13 deelnemers maken gebruik van deze opvangvorm.

Rif Raf
Deze jongerenactiviteit werd in september afgevoerd wegens te weinig interesse. In 2019 vond deze
activiteit 4 maal plaats. Er waren 7 deelnemers.
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Dancing on Wheels
Rolstoeldansen is een belevingsactiviteit waar rolstoelgebruikers en lopers samen dansen. “Dancing
on wheels” vindt plaats in Bocholt op zaterdagvoormiddag van 10.00 tot 12.00 uur. Het rolstoeldansen
is 23 keer doorgegaan. De groep bestaat uit een 34 dansers.

Zwemmen
Voor deze sportieve activiteit verplaatsten wij ons naar het stedelijk zwembad. De activiteit vond 13
maal plaats. Er namen 6 personen aan deel.

Occasionele ontspanningsactiviteiten
Ook in 2019 namen we deel aan activiteiten die werden georganiseerd door andere initiatiefnemers:







Bal Special – 01 februari 2019 – 20 deelnemers
Buitenbeenpop – 30 augustus 2019 – 16 deelnemers
Carnavalfuif – 30 maart 2019 – 14 deelnemers
Micromix – 10 oktober 2019 – 10 deelnemers
Toneelvoorstelling – 11 november 2019 – 10 deelnemers
Twinsport – 28 augustus 2019 – 12 deelnemers

Daarnaast gingen we vier maal op uitstap:





De Valkenier – 23 juli 2019 – 10 deelnemers
Diest, Scherpenheuvel, Averbode – 30 juli 2019 - 13 deelnemers
Mediacité Luik - 9 juli 2019 – 14 deelnemers
Turkse Moskee, LABIOMISTA – 6 augustus 2019 – 6 deelnemers

Beschrijving activiteiten in samenwerkingsverband
Werk- en crea-atelierwerking in samenwerking met ASSjette (regio Hasselt)
De doelgroep van deze atelierwerking zijn volwassenen met autisme en een normale verstandelijke
begaafdheid. Tijdens deze ateliers wordt ondersteuning en advies op maat aangeboden om de
overgang school/werken te vergemakkelijken. In 2019 is de atelierwerking 210 keer doorgegaan. Er
namen 26 personen aan deel.

Yoga in samenwerking met ASSjette en vormingsplus (regio Hasselt)
Deze belevingsactiviteit organiseerden wij in de ruimten van Vormingplus. Opnieuw was de doelgroep
volwassenen met autisme en een normale verstandelijke begaafdheid. De activiteit vond 26 maal
plaats. Er waren 6 deelnemers.

Werkingsgebied
De regenbOog vzw was in 2019 in volgende regio’s actief






Regio Genk: werking meerderjarigen, speelpleinwerking, naschoolse opvang, speelateliers
Regio Hasselt: speelpleinwerking/atelierwerking en Yoga ism ASSjette
Regio West-Limburg (Beringen): speelpleinwerking, naschoolse opvang, speelateliers
Regio Zuid-West Limburg (Sint-Truiden): speelpleinwerking
Regio Noord-Limburg (Bocholt): rolstoeldansen
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Belangenbehartiging en netwerking
De regenbOog vzw behartigt de belangen van onze doelgroep door het kanaliseren en vertalen van
signalen die verband houden met personen een beperking uit al dan niet maatschappelijk kwetsbare
gezinnen. Op die manier willen we een stem geven aan onze doelgroep. Medewerkers en vrijwilligers
zijn alert voor bemerkingen, (hulp)vragen, problemen, nieuwe situaties van de doelgroep. Deze
waardevolle signalen brengen we tijdens diverse overlegorganen over naar de betrokken organisaties
en (beleids)instanties. De regenbOog vzw is actief op meerdere niveaus.

Campusniveau



Overleg met de partners op de campus: jeugdwelzijnswerk Gigos, Kinderopvang “Pardotje”,
Sint-Albertusschool, buurtwerk BOL, Chiro Zwartberg.
Samen met Pardotje en Gigos Zwartberg organiseerden we in 2019 de buitenspeeldag op de
campus.

Wijkniveau





De stad Genk organiseert met het wijkbureau Zwartberg verschillende keren per jaar een
netwerkoverleg voor de verschillende verenigingen in Zwartberg.
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.
Het stadsbestuur, het wijkcomité en de middenstandsvereniging van Nieuwe Kempen
organiseren jaarlijks de “maand van het park” in mei. De regenbOog vzw werkt hier actief aan
mee.

Stedelijk niveau






Een jeugdwerker van de regenbOog vzw neemt deel aan de vergaderingen van de stedelijke
jeugdraad van Genk.
Een jeugdwerker en een vrijwilliger van de regenbOog vzw nemen deel aan de vergaderingen
van de speelpleincommissie van 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.
De regenbOog vzw neemt deel aan de vergaderingen van de Stedelijke Adviesraad voor
Kinderopvang.

Bovenlokaal niveau


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 Centrum voor Inclusieve
Kinderopvang (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.
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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.
De regenbOog vzw neemt als vergunde zorgaanbieder deel aan het platform minderjarigen
van het VAPH.
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.
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
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.

Vlaams niveau




“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 regenbOog vzw is lid van de pluralistische koepelorganisatie SOM. De directeur van de
regenbOog vzw is voorzitter van de provinciale afdeling van deze federatie.

Sensibilisering –en vormingsactiviteiten naar derden
De vormingssessies waren voor gratis voor de deelnemers, dankzij de tussenkomst van Jeugdwerk
voor Allen. Ze werden gegeven door één of meerdere beroepskrachten van de regenbOog vzw.










“Bieden van structuur en duidelijkheid in je omgang met kinderen”
o Tijdstip: 19 februari 2019 – van 9.30 uur tot 12.30 uur
o Organisatie: Limburgs Steunpunt Kinderopvang
o Aantal deelnemers: 12 deelnemers
“Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedragen opvoedingspiramide”
o Tijdstip: 16 maart 2019 – van 10.00 uur tot 12.30 uur
o Organisatie: Jeugdwerk voor Allen
o Aantal deelnemers: 12
“Constructief omgaan met moeilijk gedrag”
o Tijdstip: 25 juni 2019 – 18.45 uur tot 21.00 uur
o Organisatie: gemeentebestuur Ham
o Aantal deelnemers: 15
“Constructief omgaan met moeilijk gedrag”
o Tijdstip: 10 oktober 2019 – 9.30 uur tot 12.30 uur
o Organisatie: Limburgs Steunpunt Kinderopvang
o Aantal deelnemers: 12
“Inspiratiedag: reflecteren over inclusie”
o Tijdstip: 13 november 2019 – 14.00 uur tot 16.00 uur
o Organisatie: Jeugdwerk voor Allen
o Aantal deelnemers: 15
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“Structuur en duidelijkheid in je omgang met kinderen”
o Tijdstip: 26 november 2019 – 13.00 uur tot 15.00 uur
o Organisatie: Dienst kinderopvang Riemst
o Aantal deelnemers: 19

Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod
De regenbOog vzw beweegt middenin de samenleving. Door bruggen te bouwen, over de
beleidssectoren heen, creëren we mee de voorwaarden voor de zelfbeschikking van personen met
een beperking. Dit is de impact die de regenbOog vzw wil realiseren. De baseline luidt: “KLEUR JE
EIGEN TIJD”.
De vrijetijdsactiviteiten van de regenbOog vzw zijn aantrekkelijk omdat ze vertrekken vanuit de
talenten, de krachten, de vaardigheden en de mogelijkheden van personen met een beperking. De
talenten van de vrijwilligers en hun verbindende rol met de samenleving zijn een unieke meerwaarde.
We streven, samen met onze deelnemers, de ouders, onze vrijwilligers en ons netwerk, naar een
inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan. Wij
baseren ons op artikel 30 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Afstemming vraag-aanbod
In 2019 veranderden we onze baseline van “vrijetijd met ondersteuning” naar “kleur je eigen tijd”.
Hierdoor plaatsen we het zelfbeschikkingsrecht van personen met beperking een nog meer op de
voorgrond. Ook onze missie ademt deze visie uit.
Onze missie luidt:
De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.
Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we aantrekkelijke
vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg.
De focus ligt op de eigen keuze van personen met een beperking.

Informatiekanalen
De meesten van onze deelnemers bereiken wij op de klassieke manier: via persoonlijk contact, via
telefoon, via brief of via mail.
Om nieuwe deelnemers aan te trekken is de mond aan mond-reclame onze belangrijkste troef. We
noemen dat onze “tripAdvisor”. Tevreden deelnemers brengen nieuwe deelnemers aan. Onze
hedendaagse website, welke grondig werd opgefrist, en hippe facebookpagina zijn voor ons ook een
veelgebruikt communicatiekanaal.

Doelstellingen volgend jaar
Een bijkomende speelpleinwerking in Bilzen
De opstart van een bijkomende speelpleinwerking in de regio Zuid-Oost Limburg in samenwerking met
de stad Bilzen. Deze speelpleinwerking wordt ingebed in het vrijetijds- en opvangbeleid van de
stedelijke diensten. De school voor buitengewoon onderwijs “Klavertje 3” stelt haar infrastructuur
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tijdens de zomervakantie voor 5 weken ter beschikking aan de regenbOog vzw. We mikken op 40
nieuwe deelnemers.

Groei natuurbelevingsproject LABIOMISTA
Het natuurbelevingsproject LABIOMISTA ging van start in juli 2019. Het is onze ambitie om het aantal
deelnemers in 2020 te verdubbelen en het aantal aangeboden activiteiten te verdriedubbelen.

Start attractieve workshops voor jongeren
Het aanbod richt zich op maandag en vrijdag op scholieren van opleidingsvorm 1 van de twee BUSOscholen van Genk. We beiden een dagvullend programma aan op maat van de deelnemers. Het
aanbod omvat een combinatie van sportieve en culturele activiteiten. We mikken op een 20-tal
nieuwe deelnemers.

Start jongerenwerking TOEKAN
Op vrijdagavond starten we een laagdrempelige vrijetijdsactiviteit voor jongeren met een beperking
van 16 tot 25 jaar. De frequentie van dit aanbod is tweewekelijks en zal zowel in Genk als in Beringen
plaatsvinden. Ook hier gaan we ervan uit dat we een 20-tal nieuwe deelnemers kunnen aantrekken.

Heropstart Yoga en andere workshops ism ASSjette
Eind 2019 viel het aanbod Yoga weg omwille van omstandigheden. In 2020 starten we terug op, en dit
samen met Vormingplus en ASSjette.

Heropstart muziekbelevingsactiviteiten in de sensotheek
Medio 2019 konden we niet anders dan onze muziekbelevingsactiviteiten op een lager pitje zetten. In
2020 schakelen we opnieuw een versnelling hoger. We mikken hiervoor op een nieuw publiek van
deelnemers met een ernstige handicap.

Kansen en knelpunten
Werking
De lockdown ten gevolge van de coronacrisis heeft de realisatie van onze doelstellingen voor 2020
vertraagd. De groei die we hadden voorzien in ons beleidsplan zal kleiner zijn dan gepland.

Doelgroepen
De doelgroep van de regenbOog vzw bevindt zich tussen de vierde en de vijfde concentrische cirkel
van het VAPH. Doorgaans hebben onze deelnemers een zwaardere beperking. Velen van hen wachten
op een persoonsvolgend budget.
Om ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen
participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw haar bovenlokaal jeugdwerk met
gespecialiseerde zorg. Door deze gespecialiseerde zorg aan te bieden, in het kader van een erkenning
als vergunde zorgaanbieder, RTH-dienst en vrijetijdszorgorganisatie kunnen meer personen met een
beperking deelnemen aan de activiteiten en bereiken we het hele spectrum van personen met een
handicap. In ons vrijetijdsaanbod werken we ook nauw samen met de lokale besturen.

Financiën
De financiële toestand van de regenbOog vzw is gezond.
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Het financieel resultaat bedroeg in 2019 € 72,39. Voor 2018 boekte de regenbOog vzw, omwille van
diverse oorzaken, een uitzonderlijke verlies van € 97.165,73. Voor zowel 2020 als voor 2021 voorzien
we een batig saldo van jaarlijks € 50.000. Op die manier kunnen we onze reserves terug aanvullen en
onze liquiditeitspositie opnieuw veilig stellen.
Ratio 2019
Bij de opbrengsten (€ 707.618) vertegenwoordigt de omzet 14% en de subsidies 86%.
Bij de kosten (€ 713.795) onderscheiden we aankopen voor 6%, diensten voor 16%, lonen voor 70%
en afschrijvingen voor 7%.
Evolutie subsidies en personeelsformatie
De totale subsidiëring van de regenbOog vzw stijgt in 2020 ten opzichte van 2019 met 16%. Deze
stijging is structureel.
De groei van de subsidies maakt de groei van de personeelsformatie mogelijk, waardoor het
activiteitenaanbod kan groeien.
-

Tabel 10: Evolutie beroepskrachten

Actieve beroepskrachten

Aantal

Beroepskrachten op 31/12/2019

12

Beroepskrachten op 31/12/2020

13

Voltijdse equivalenten op 31/12/2019

8,1

Voltijdse equivalenten op 31/12/2020

9,9
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