Kessel-Lo, maart 2014

Visie en Missie van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, VZW1
Missie:
Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een pluralistische2 dienst die pleegzorg aanbiedt in al haar
vormen. We begeleiden pleegkinderen en – gasten in hun streven naar kwaliteit van leven binnen een
relationele- of gezinscontext. We bieden zorg op maat aan hen en hun context. We sensibiliseren de
maatschappij voor een zorgzame samenleving.
Visie:
Iedereen heeft recht op welbevinden en een volwaardige plek in onze samenleving. Voor het bieden
van zorg op maat vertrekken we vanuit de ondersteuningsvragen en -noden van het pleegkind of de gast. We betrekken de context daarbij maximaal, rekening houdend met de mogelijkheden van
éénieder: het kind, de jongere of de meerderjarige, ouders/netwerk, pleeg- en
gastgezinnen/vrijwilligers. Samen met de vraagsteller(s) komen we tot een gepersonaliseerd
hulpverleningstraject. We doen dit via overleg, inspraak en transparante communicatie. We bieden zo
snel mogelijk een duidelijk perspectief aan alle betrokkenen. Onze professionele houding getuigt van
respect en betrokkenheid. In ons engagement streven we naar een authentiek menselijk contact. De
dienst is laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar.
We sensibiliseren de maatschappij tot een zorgzame samenleving waarbinnen pleegzorg een plek
heeft. Van hieruit creëren we een zo groot mogelijk en divers aanbod aan pleeg-, gastgezinnen en
vrijwilligers opdat we een geschikte matching voor elk pleegkind of –gast kunnen realiseren. Bij de
sensibilisering en werving besteden we extra aandacht aan specifieke doelgroepen.
Als dienst werken we samen met andere hulpverleners en zetten we (inter)sectorale
samenwerkingsverbanden op.
Onze dienst is multidisciplinair en gediversifieerd samengesteld. Het vertrouwen in de medewerkers,
hun autonomie en hun verantwoordelijkheid staan centraal. Er is ruimte voor participatie en
zelfontplooiing vanuit het geloof in de competenties van de medewerkers. Dat wordt mogelijk
gemaakt door een vlotte en transparante communicatie en ruimte voor kritische reflectie. Onze
werking onderbouwen we met wetenschappelijk onderzoek.
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Deze tekst kwam tot stand na ruim overleg met alle medewerkers, stakeholders en Raad van Bestuur.
We erkennen het naast elkaar bestaan van verschillende overtuigingen.
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