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Verbinding

DOEN

We gaan in verbinding met de persoon die ons een vraag stelt, die ‘ons aankijkt’. In 

ver-antwoord-elijkheid gaan we met haar of hem een weg. Ons concrete handelen is 

altijd ingebed in verbinding of relatie.

‘Zeg mij wat ik voor je kan doen?’ (Franciscus van Assisi) Dit is de centrale vraag voor 

ons die willen ondernemen vanuit een Franciscaans perspectief.

We creëren ruimte voor échte ontmoeting, nemen dus tijd om stil te staan en te 

luisteren naar de verhalen van anderen. We stellen ons daarbij authentiek, kwetsbaar, 

eenvoudig en nederig op. We hebben aandacht voor duurzaamheid, voor stilte en tijd, 

voor wat er toe doet. Dit ‘ten dienste staan van’ zet zich ook door in ons leiderschap, 

dat streeft naar een zo laag mogelijk ego, in het bewustzijn dat elk leiderschap 

tijdelijk is.

Liefde, de ander graag zien omwille van haar- of hemzelf – hoe vreemd die mogelijk 

ook voor ons is – vormt mee de kern van dat Franciscaanse verhaal. Dit engagement 

om graag te zien proberen we ons, stap voor stap, maar nooit aflatend, eigen te 

maken.



Gelijkwaardigheid

LEREN

Als ‘Wat mag ik van je leren?’ onze tweede cruciale vraag is, betekent dit dat we er 

ons van bewust zijn dat er al zó veel was en is, ook op gebied van kennis en 

deskundigheid, vooraleer wij aan dit ondernemen begonnen. Meer nog: we geloven 

dat we van elke unieke mens opnieuw kunnen leren.

Diversiteit beleven we als rijkdom. Een zorg, opvoedings- of ondersteuningsrelatie is 

pas echt vruchtbaar als eerlijke wederkerigheid er deel van uitmaakt, als gelijkwaar-

digheid beleefd wordt.

We gaan ervoor dat iedereen in onze onderneming met passie kan werken en dat het 

ook plezant mag zijn. We staan verwonderd en nieuwsgierig op onze werkplek, 

telkens opnieuw, met aandacht voor het kind-zijn, niet in het minst dat van onszelf.



Respect

ZIEN

De verbinding die we met anderen aangaan vertrekt vanuit een fundamenteel 

respect voor en vertrouwen in elke mens. We hebben onvoorwaardelijk aandacht 

voor iedereen. We kiezen voor een onderneming die mee zorg draagt en zelfs 

radicaal opkomt voor een solidaire en inclusieve samenleving.

Het geheel van deze waarden houdt ook in dat we fundamenteel respect hebben 

voor elke levensbeschouwing die minstens de VN-verklaring van de rechten van de 

mens voorstaat. Wijzelf laten ons inspireren door het Christelijk verhaal zoals dat 

onder andere via Franciscus van Assisi tot ons is gekomen.

“Echt zien kan de kwaliteit van je leven veranderen. Om te kijken moet je hier zijn. 

Meestal ben je ergens anders”. (E. de Concourt)




