
Ankerpunten voor morgen 
 
 
 
 
 
Wat doen we? 
 
 
“Deus Caritas Est”:  
deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest  
gevoelig voor de noden van zijn tijd. 
 
 
Vertaald naar vandaag, is ook  
onze zendingsopdracht: 
 
 

“de eigen waarde helpen ontplooien, 
in stand houden, 

of herstellen 
van iedere persoon 

die een beroep op ons doet, 
of met ons samenwerkt 

en 
elke kracht bestrijden 

die deze menselijke waardigheid 
in het gedrang brengt”. 

 
 
 
 
 
 
Van waaruit doen we dat? 
 
 
De christelijke eigenheid van onze organisatie 
ligt in de inspiratiebron  
van waaruit we onze opdracht 
aanvatten, invullen en volhouden:  
ons geloof in de schepping, 
in de verlossing 
en in de eeuwigheid. 
 
 
Met pastorale zorg bevorderen we 
een authentieke geloofscultuur. 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende basiswaarden richten ons handelen: 



Gastvrijheid  
 
 
We streven ernaar 
dat wie aanklopt antwoord krijgt, 
dat drempels laag zijn,  
dat beschikbaarheid vanzelfsprekend is,  
dat afstanden klein zijn, 
dat hartelijkheid onze omgang kenmerkt, 
dat wie bij ons werkt zich thuis voelt. 
We geloven  
dat eenvoud uitnodigend is, 
dat respect voor elk individu 
voorop moet staan. 
We willen in elke vorm van begeleiding 
werken aan 
een gepersonaliseerde benadering. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 
 

die kiezen voor een open, 
gastvrije en vriendelijke omgangsstijl 

 
 

die beschikbaar zijn, 
maar tevens 

op respectvolle manier 
neen kunnen zeggen 

 
 

die geloven dat eenvoud uitnodigend is, 
en respect voor elk individu 

voorop moet staan 
 
 

die iedere vorm van onverdraagzaamheid, 
of discriminatie afwijzen 
ten aanzien van degene 

die in wat voor opzicht ook 
anders is, denkt of voelt. 



Solidariteit 
 
 
Solidariteit is een engagement 
ten aanzien van élke persoon, 
met extra aandacht voor degene  
die in bijzondere moeilijkheden verkeert. 
 
We willen oog hebben voor verborgen noden,  
voor nieuwe, actuele vragen 
en andere vormen van dienstverlening. 
 
Niet enkel het lenigen van een nood 
behoort tot onze opdracht, 
maar tevens het inwerken op de oorzak ervan, 
ook als die structureel van aard is. 
Zo zullen wij met anderen samenwerken 
op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau, 
om besluitvorming te beïnvloeden. 
 
Solidariteit is tevens collegialiteit. 
Elke organisatie is een werk-gemeenschap, 
waarin positieve samenwerking 
een permanent aandachtspunt is. 
 
Solidariteit is tenslotte 
ondersteuning en uitwisseling 
tussen voorzieningen. 
Onder verbondenheid maakt onze sterkte uit, 
en brengt ons dichter 
bij wat we ons als doel hebben gesteld. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 

die een gevoeligheid ontwikkeld hebben 
voor de noden van anderen, 

dichtbij, én veraf, 
en die, waar nodig en mogelijk, 

kiezen voor een actief engagement 
 
 

voor wie dienstbaarheid  
een deel is van hun zelfverwerkelijking 

 
 

die hun eigen welzijn verbinden 
aan dat van anderen 

 
 

die op een positieve manier 
met anderen kunnen samenwerken 
om een gedeeld resultaat te halen 



Kwaliteit 
 
 
In ons streven naar kwaliteit 
richten wij ons 
naar de fundamentele nood 
van degene die op ons een beroep doet. 
 
Kwaliteit is doelgerichtheid. 
Alles is deel van een groter geheel 
en vindt zijn betekenis 
in een verder liggend doel. 
Het doel moet helder zijn, 
de activiteit gericht. 
Het woord moet bij de daad gevoegd: 
voor ieder die een taak verricht 
moet de zin ervan verduidelijkt zijn. 
 
Kwaliteit is deskundigheid: 
professioneel, ethisch én menselijk; 
onderhouden of verhoogd 
door permanente vorming. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 

 
die hun sterktes kennen en ontwikkelen, 

hun beperkingen aanvaarden, 
en vanuit deze zelfkennis 

in hun persoonlijk en professioneel leven 
een eigen richting weten te kiezen 

 
 

die zich binnen een gekozen domein 
laten uitdagen door doelen 

die het onmiddellijk bereikbare overstijgen 
en met andere woorden 
de lat niet lager leggen 

dan dat wat gezien hun gaven en mogelijkheden 
maximaal haalbaar is  

 
 

die het zelfvertrouwen ontwikkelen 
om eigen grenzen te verleggen 

die de werkkracht en energie kunnen opbrengen 
om resultaat te halen, 

die de doorzetting en volharding verwerven 
om ondanks weerstand en tegenslag 
op een ingeslagen weg door te gaan 

 



Evenwaardigheid 
 
 
Het is onze overtuiging 
dat elk leven waardevol is 
en te eerbiedigen. 
 
We geloven dat  
elke persoon verschillend is, 
maar evenwaardig; 
zo ook elke dienst, functie of taak. 
 
Waardering en respect 
voor wat iemand is of doet 
moeten basishoudingen zijn. 
 
In deze opvatting past,  
zowel naar ‘doelgroep’ 
als naar medewerkers, 
een participatieve stijl, 
die mensen ‘inschakelt’; 
geen bevoogdende stijl 
die mensen ‘uitschakelt’. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 

die handelen naar de overtuiging 
dat elk leven, 

hoe klein ook, 
en hoe verschillend ook, 

waardevol is  
en te eerbiedigen. 

 
 

met zelfrespect, 
waaruit respect voor anderen ontstaat 

 
 

met een democratische 
en participatieve ingesteldheid 



Openheid 
 
 
De dialoog willen we hanteren als instrument 
om een klimaat van betrokkenheid te creëren. 
 
Niet elk probleem is oplosbaar, 
wel bespreekbaar. 
 
Van ieder die, 
op welk niveau ook,  
aan onze opdracht meewerkt 
vragen we zin voor verantwoordelijkheid, 
duidelijkheid en besluitvaardigheid. 
Op deze wijze hopen we  
de slagvaardigheid in onze organisaties 
te behouden of te versterken. 
 
Eerlijke communicatie 
vraagt ook authenticiteit, 
harmonie tussen woord en daad. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 

die de dialoog 
als weg hanteren 

tot vinden van oplossingen 
voor gestelde moeilijkheden 

 
 

die voor zichzelf kunnen opkomen  
zonder het belang van anderen 

uit het oog te verliezen 
 
 

die verantwoordelijkheid nemen en dragen 
overeenkomstig hun wensen en mogelijkheden 

en daarin berekenbaar zijn. 
 



Soberheid 
 
 
Soberheid slaat 
op bescheidenheid 
in het aanwenden van middelen. 
 
Onze organisaties kennen geen gerichtheid 
op winst, 
wel op rentabiliteit, 
wat een gezond financieel beleid veronderstelt. 
Niet alleen de bekommernis 
om onze doelgroepen is hier belangrijk, 
maar evenzeer de verantwoordelijkheid 
ten opzichte van al degenen, 
die bij ons zijn tewerkgesteld. 
 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 

die kiezen voor een sobere levensstijl 
 

voor wie materiële welstand 
slechts is wat het is: 

belangrijk, maar onvoldoende 
 

voor wie echte rijkdom 
in het ontastbare ligt 

 
die op een spaarzame manier 

omgaan met wat voor handen is 
en zich verzetten 

tegen iedere vorm van verspilling 
 

die de rijkdom van natuur en milieu 
eren en beschermen 

 
die zich kunnen verwonderen over 

en genietend stilstaan bij 
kleine, opzienbarende dingen 

 
die geloven in zichzelf 

en hier op een bescheiden manier 
uitdrukking aan geven 



Innovatie 
 
 
We willen een organisatie 
met ruimte voor creativiteit, 
die slechts kan bestaan 
in een sfeer van vertrouwen, 
tolerantie, 
en positieve gezindheid 
ten opzichte van elkaar. 
 
 
Dynamiek moet voortkomen uit 
gerichtheid op de toekomst, 
oriëntatie op verandering in de omgeving 
en kritische bevraging van alles wat we doen. 
 
Niets is ooit af. 
Verandering is permanent. 

 
 
 
Het is onze opdracht 
via onderwijs en begeleiding 
kinderen en jongeren 
te helpen groeien tot personen… 
 
 

die geloven in de toekomst 
en in de veranderbaarheid 

van mensen en omstandigheden 
 
 

die zichzelf, en anderen 
kritisch kunnen bevragen 

 
 

die op een creatieve manier 
ideeën kunnen uitwerken 

en uitdrukking kunnen geven 
aan eigen indrukken 

 
 

die vooruit denken, 
open staan voor vernieuwing 

gericht zijn op wat in de omgeving gebeurt, 
en daarin kansen kunnen grijpen. 

 
 

voor wie groei 
nooit stopt  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit opvoedingsproject bevat 
onze ankerpunten voor morgen. 
We wensen dat de gekozen basisstellingen 
nu en in de toekomst 
onze cultuur kleuren, 
ons beleid inspireren, 
ons handelen richten. 
 
 
 
Dit opvoedingsproject 
is op ieder kruispunt 
een wegwijzer, 
bij iedere terugblik 
een toetssteen. 
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