Vzw Stijn biedt vorming om het realiseren van haar doelstellingen te ondersteunen
Doelstelling 1
Het bieden van de kwalitatief beste zorg in dialoog met personen met
een handicap

4. Bewust omgaan met
overheids- en alternatieve middelen om meer
mensen te helpen
g. Via vorming investeren
in samenwerking met
anderen.

f. Via vorming vernieuwen en inspelen op
actuele tendensen
5. Proactief sociaal ondernemen, daarbij actief
samenwerken met andere partners en instanties

3. Ontwikkeling en erkenning van expertise

1. Tevreden zorggebruikers

2. Systematische handelingsplanning in dialoog met de
zorggebruiker met het oog
op kwaliteit van leven

Doelstelling 2
Onmiddellijk ingaan op alle
zorgvragen in onze regio in
samenwerking met andere
partners

a. Vorming om competenties en kennis van
medewerkers te ver
hogen

6. Het maatschappelijk
draagvlak behouden en
de overheid informeren en
adviseren

13. Medewerkers voelen
zich betrokken

c. Vorming om specialisatie te ontwikkelen

14. We zorgen - in dialoog - voor
evenwicht tussen gezin en
werk.
8. Voldoende vrijwilligers

7. Fundraising en zoeken
van middelen (financieel, personeel, vrijwilligers, materieel ...)

9. Solidariteit in dialoog
12. Medewerkers krijgen de
nodige ondersteuning

e. De externe vorming
is aanvullend t.o.v.
het interne aanbod

h. Vorming als motivator

10. Efficiëntie
b.

Doelstelling 3
De lange termijn continuïteit
behouden en altijd een
goed evenwicht zoeken
tussen autonomie en samenwerking

15. Leidinggevenden specifiek ondersteunen

Vorming om nieuwe
medewerkers snel op
weg te zetten

d. Vorming voor ieder
een: laagdrempelig en
kostendrukkend

11. Medewerkers krijgen de
ruimte om hun competenties te ontwikkelen en
te gebruiken
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Doelstelling 4
Een H.R.M.-beleid voeren
waarin de tevreden en competente medewerker centraal
staat
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13. Mensen voelen zich
betrokken

6. Het maatschappelijk
draagvlak behouden en
de overheid informeren en
adviseren

2. Systematische handelingsplanning in dialoog met de
zorggebruiker met het oog
op kwaliteit van leven

14. We zorgen - in dialoog - voor
evenwicht tussen gezin en
werk.
8. Voldoende vrijwilligers
9. Solidariteit in dialoog
12. Medewerkers krijgen de
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van middelen (financieel,
personeel, vrijwilligers,
materieel ...)
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De lange termijn continuïteit
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11. Medewerkers krijgen de
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Doelstelling 4
Een H.R.M.-beleid voeren
waarin de tevreden en competente medewerker centraal
staat

