
Engagementsverklaring
‘Samen maken we het verschil!’



Als je wat je kunt 
mag doen

We werken hier met velen, elk met een eigen opdracht en verantwoordelijkheid. 

In dialoog met jou en je collega’s bepalen we wat we verwachten van jouw functie. 

Deze verwachtingen kunnen eigen zijn voor jouw functie.  

Maar er zijn ook verwachtingen die gelden voor iedereen omdat we bepaalde waar-

den belangrijk vinden. 

Samen met jou gaan we na hoe je deze opdracht kan waarmaken.  

Binnen de mogelijkheden die we hebben, creëren we kansen en ruimte voor talen-

ten, rekening houdend met ieders eigenheid. We geloven dat mensen het verschil 

maken. 

Aandacht voor groei vinden we belangrijk. Niemand hoeft perfect te zijn, als we leren 

hoe het anders kan. Samen zijn we verantwoordelijk voor eigen groei en ontwikke-

ling. Je neemt zelf ook initiatief in het vormgeven van je loopbaan. 

We ondersteunen je en evalueren je hierin. 

en er iets mee in beweging brengt,
wat zinvol is

We hebben samen een uitdagende en zinvolle opdracht. Samen met mensen met 

beperking en hun netwerk, willen we maximale kansen creëren om een, voor hen, 

zinvol en kwaliteitsvol leven uit te bouwen. 

Hun vragen en hun verhalen zijn onze drijfveren. 

We verwachten van jou verantwoordelijkheid en inzet binnen jouw eigen functie. 

Maar ook als mens willen we jou hiertoe uitnodigen. 

We houden er rekening mee dat je jouw opdracht niet altijd met dezelfde intensiteit 

kan uitvoeren. We zoeken gezamenlijk naar oplossingen, maar we houden hierbij ook 

rekening met de belangen van de persoon met beperking, de collega’s en de organi-

satie. We zoeken hierbij naar een evenwicht. 

Zo kunnen we samen beweging brengen en zinvolle zaken realiseren voor de persoon 

met beperking. 

dan ga je in jezelf geloven
meetellen in de groep 

We kunnen enkel maar slagen in onze opdracht wanneer we ervan overtuigd zijn dat 

we samen meer kunnen realiseren dan alleen. Samenwerken waarbij ieders inbreng 

wordt gewaardeerd, vinden we dan ook belangrijk. We luisteren naar elkaar met 

aandacht en respect voor elke mening. 

We geven ruimte aan initiatief. We leren van elkaar en zoeken samen naar oplossin-

gen. 

We communiceren en motiveren onze keuzes. We gaan na welke impact ze hebben 

voor anderen en houden hiermee rekening. 

Door een positieve onderlinge samenwerking groeit er wederzijds vertrouwen bij elk 

van ons, die ons sterker verbindt met onze opdracht. We vertrouwen op en geloven 

in jouw positieve ingesteldheid. Daardoor is vertrouwen meer dan het nakomen van 

afspraken en het kunnen rekenen op jouw bekwaamheid. 

en je Gedragen voelen. 

We willen een warme gemeenschap vormen waar mensen zich gedragen voelen: 

op de eerste plaats de persoon met beperking, maar ook jij als medewerker.  

Daarom willen we samen delen met elkaar, mee leven…  

daar we weten hoe kwetsbaar het leven kan zijn. 



Waardengebonden competenties

Competenties die we bij iedereen belangrijk vinden,  

aangezien ze voor ons belangrijke waarden zijn. 

Respect

We waarderen iedereen voor wie hij of zij is.  

Iedereen is verschillend en ook uniek. 

We werken positief samen met mensen,  

ongeacht hun achtergrond of opvattingen. 

Gebruikersgerichtheid

We stemmen onze activiteiten af op de gevoeligheden, 

behoeften en wensen van onze gebruikers.  

We zoeken samen actief naar mogelijkheden  

en toetsen hun tevredenheid af. 

Betrokkenheid

We engageren ons voor onze gebruikers en in ons werk. 

We identificeren ons met de visie en doelstellingen van de organisatie. 

Kunnen samenwerken 

We werken constructief en gemotiveerd samen 

om tot een gezamenlijk resultaat te komen. 

We vertrekken hierbij vanuit een positieve ingesteldheid.
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