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Onze filosofie 

 Wees enthousiast, ondernemend, creatief, flexibel, verbindend. 

 Ga erop af. 

 Gebruik de ervaring en het talent van inwoners. 

 Leg de regie écht bij de cliënt. 

 Maak de rol van de professional zo klein mogelijk. 

 Zorg dat het resultaat van de deelnemers wordt. 

 

 

Ons onderscheid 

o We bedenken ideeën voor projecten niet achter het bureau, maar in het veld. 

o We houden geen spreekuur op een vaste tijd in een vast loket, maar gaan de boer op en 

zijn waar mensen zijn. 

o We werken geen standaardformulier af, maar voeren een gewoon gesprek met interesse 

en oprechte aandacht. 

o We zoeken geen deelnemers voor onze projecten, maar we ontwikkelen trajecten met de 

deelnemers. Dat garandeert optimaal bereik van onze activiteiten. 

o We ontwikkelen geen projecten die passen in een accommodatie, maar zoeken een 

passende accommodatie bij het traject (of niet, als het niet nodig is). 

o We ontwikkelen geen projecten die aansluiten bij de functie van bestaande 

medewerkers, maar we zoeken passende medewerkers bij ieder traject. 

o We hanteren niet hetzelfde standaardaanbod in ieder dorp of elke wijk, maar bieden 

diversiteit in trajecten passend bij de lokale behoefte. 

o We willen niet afgerekend worden op ureninzet, maar op resultaat. 

o We zijn niet bang om regie uit handen te geven, we stimuleren juist dat deelnemers zelf 

de regie pakken en we ondersteunen waar nodig. 

o We geven ruimte en vertrouwen aan onze professionals. 

o We kunnen snel inspelen op nieuwe wensen en behoeften vanuit de bevolking of van de 

gemeente. Onze aanpak geeft ruimte om te reageren op actuele ontwikkelingen. 

o We houden van praktische en creatieve oplossingen en het maken van verbindingen 

tussen verschillende onderdelen van de samenleving. 

o We zijn een platte organisatie met korte communicatielijnen, ook naar onze 

samenwerkingspartners. 

o We zijn financieel flexibel door de kleine basisorganisatie. 


