Missie, visie en waarden
MFC Wagenschot
MISSIE
De missie definieert onze fundamentele bestaansreden, waarin we verbonden zijn en
waarin we verschillen van anderen.
Wij willen
-

kansen creëren met jongeren en hun sociale context
kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke
integratie en kwaliteit van leven
dit doen met een blik op de toekomst
een veilige haven zijn voor jongeren
een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen,
jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele
problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.
Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We
werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag
van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat,
waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale
kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.
Wij staan voor een positief mensbeeld, talent, creativiteit, samenwerking en overleg,
zorgzaamheid en kwaliteit.
VISIE
Onze visie beschrijft hoe we onze missie in de praktijk brengen en waar we als
organisatie naar streven. We kozen ervoor om onze visie op te delen in 4
onderdelen:
-

Visie op jongerenzorg
Visie op medewerkers
Visie op samenwerking met partners
Visie op onze plaats binnen de samenleving

Visie op jongerenzorg
We werken talentgericht, transparant en doelgericht. We starten vanuit de
veronderstelling dat alle mensen beschikken over talenten. Hoe moeilijk een
begeleiding ook kan verlopen, steeds blijven we aandacht hebben voor het positieve,
de talenten en de mogelijkheden van onze jongeren. Binnen die benadering passen
we onze werking aan de individuele mogelijkheden en noden van elke jongere aan
via de individuele handelingsplanning. We werken vraaggestuurd- en cliëntgericht.
We werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
We hebben oog voor de balans tussen draaglast en draagkracht en de
ondersteuningsbehoeften van de jongere en zijn of haar context. Belangrijk is dat
ieder binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Ouders en
opvoedingsverantwoordelijken worden steevast betrokken bij het begeleidingstraject.
We hechten belang aan communicatie en overleg. We stellen ons bereikbaar,
toegankelijk en betrokken op.
MFC Wagenschot werkt via een breed zorgaanbod met uiteenlopende maar
complementaire zorgvormen:
-

Dagopvang en verblijf binnen onze zorggroepen
Schoolvervangende dagbesteding
Mobiele en ambulante begeleiding in en aan de brede context (school, gezin,
…)

Onze waarden inzake jongerenzorg zijn:
-

Aandacht voor het individu, luisterbereidheid, aanvaarding
Respect, betrokkenheid, warmte, nabijheid, echtheid, verbondenheid
Doorzettingsvermogen, vasthoudendheid
Vertrouwen en verantwoordelijkheidszin
Participatie
Duidelijkheid

Visie op medewerkers
Medewerkers en jongeren zijn het grootste kapitaal van onze voorziening.
Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter de organisatie. Goesting,
inspiratie, veerkracht, positiviteit en waardengerichtheid vormen de brandstof.
We voeren een beleid dat gekenmerkt wordt door openheid en participatie. We
betrekken medewerkers structureel in de opmaak en uitvoering van beleidsplannen
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en de evaluatie van de werking. We hechten belang aan inspraak en stimuleren
‘bottom-up’ ideeën.
We zorgen voor een veilige werkomgeving met onderlinge ondersteuning bij
crisissituaties.
We streven naar een kwaliteitsvol personeelsbeleid van selectie tot uitstroom, met
voldoende aandacht voor loopbaanontwikkeling, vorming en inzet van talenten van
medewerkers.
Onze waarden inzake medewerkers zijn:
-

Collegialiteit en doorleefdheid
Professionaliteit
Zorgzaamheid en betrokkenheid
Verantwoordelijkheidszin

Visie op samenwerking met partners :
Wij wensen in vertrouwen en professioneel samen te werken met alle partners die
een meerwaarde kunnen betekenen in het ontwikkelingstraject van jongeren. We zijn
gericht op een duurzaam partnerschap.
Onze waarden inzake samenwerking zijn:
-

Vertrouwen
Duidelijkheid en openheid
Eigenheid
Professionaliteit
Duurzaamheid

Visie op onze plaats binnen de samenleving
Wij willen actief deel uitmaken van de samenleving en bruggen bouwen tussen onze
campussen en de maatschappij. We zijn gericht op inclusie en integratie.
Wij willen goede buren zijn. We wensen een goed contact te onderhouden met de
buurt en de lokale omgeving. We zorgen voor een laagdrempelige bereikbaarheid.
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