
 

  

Welke waarden leiden ons? Wat vormt de kern van onze organisatie? Het resultaat van een 
zoektocht naar gemeenschappelijke passie. 

OBRA|BAKEN VZW 

 

DE WAARDEN DIE ONS BINDEN 
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OBRA|BAKEN VZW 
DE WAARDEN DIE ONS BINDEN  

Onze organisatie staat voor betrouwbaar 
verbindend werken. We zijn ruimdenkend & 
professioneel. Daarenboven blijven we oog 
hebben voor de gewone menselijke omgang en 
gewoontes.  

We doen dit gedreven, betrokken en respectvol.  

 

Verbindend 
We doen het samen!  
 

BRUGGEN BOUWEN 
Begeleiden is samen bruggen bouwen. Het begint met luisteren naar 
elkaar. Zo leren we de vraag kennen en weten we welke weg we 
kiezen. Met de juiste samenwerking bouwen we een brug naar een 
betere toekomst.  

SAMENWERKING 
Verbindend werken is teamwerk. Een uitdaging waarin alle 
medewerkers, cliënten, netwerken en diensten met elkaar 
verantwoordelijkheid delen en op elkaar kunnen rekenen.  

Conflicten bieden mogelijkheden om creatief te zoeken naar nieuwe 
wegen. Samenwerking groeit in engagement, collegialiteit en open 
communicatie.  

 

Betrouwbaar 
Wat we jou vertellen, is wat wij doen.  

Wat wij doen, is wat wij jou vertellen.  

CONSEQUENT 
Goede afspraken zijn belangrijk en nemen we mee in ons werken. 
Soms is het nodig een afspraak te herzien. We doen dit steeds met 
gegronde motivatie of na evaluatie.  
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TRANSPARANT 
Wij delen informatie op een deontologisch correcte en duidelijke manier. Informatie doorgeven doen we 
altijd met wederzijdse toestemming. Iedere betrokkene heeft recht op die informatie die nodig is om zijn 
rol kwalitatief te kunnen opnemen.  

DUIDELIJK 
We communiceren helder en werken met eenduidige afspraken, zonder ons te verliezen in 101 regels.  

We zijn standvastig en correct in onze omgang. We formuleren steeds klare doelstellingen  Dit geeft 
onszelf en partners een houvast en maakt ons werken transparant.  

Ruimdenkend 
Elke vraag krijgt een kans, we werken zonder vooroordelen. 

We hebben een open houding ten opzichte van alle vragen en mensen. Steunend op een goed 
onderbouwd kader zoeken we ook buiten de muren van onze ervaringen en organisatie. 

ONVOORWAARDELIJK 
Wij staan open voor alle ideeën, binnen de grenzen van de dienstverlening en organisatie. Dit betekent 
dat we soms op een creatieve manier zoeken naar het samengaan van schijnbaar tegengestelde 
normen of ideeën.  

DIVERSITEIT 
We werken buiten de lijntjes, binnen de grenzen. We kiezen ervoor om vanuit de eigenheid van elke 
persoon te denken en te werken. We zijn vernieuwend. 

Wij geloven dat diversiteit ons versterkt en verrijkt.   

Professioneel 
We weten waar we mee bezig zijn en waarom.  

DESKUNDIG 
We geloven in een gezamenlijke en gedeelde deskundigheid. Het gaat om een geslaagd samenspel 
van het verhaal van de cliënt, ervaring en handicapspecifieke kennis van onze medewerkers en 
partners.   

PROFESSIONELE HOUDING 
We garanderen kwaliteit door bewust te handelen en hierover samen te reflecteren. We leren en blijven 
leren van elkaar. We respecteren de echtheid en de nood aan een goed aangevoeld evenwicht tussen 
deskundigheid en relatie.   

Gewoon 
‘Gewoon’ doen en ‘Doe gewoon’ 

NATUREL 
In een complexe omgeving van steeds meer deskundigheid, dragen we ook het ‘gewoon doen’ en het 
‘gewoon’ omgaan met elkaar, hoog in het vaandel. Iedereen is uniek en heeft mogelijk bijzondere 
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vragen. Toch is iedereen gewoon zichzelf. We werken met mensen, voor mensen en met respect voor 
elkaars grenzen.  

We zijn ons bewust dat ook gewoontes heel belangrijk kunnen zijn.  

LAAGDREMPELIG 
We zijn toegankelijk en bieden een warm joviaal onthaal en een vlotte bereikbaarheid. We geloven in 
daadkracht. We houden het eenvoudig en duidelijk.   

Gedreven 
We werken met goesting.  

We gaan voor een enthousiaste en betrokken samenwerking. Onze gedrevenheid is aanstekelijk en 
motiverend. We respecteren hierin elkaars tempo en mogelijkheden.  

Betrokken 
We hebben een hart voor ons werk. We gaan zorgzaam met elkaar om en elkaars verhaal. We zijn 
loyaal ten aanzien van onze organisatie, medewerkers, partners en cliënten.  

Respectvol 
We zijn evenwaardige partners in de samenwerking, elk met zijn eigen rol of taak.  We gaan hierin 
bewust om met elkaars waarden en normen. 

 

 


