Missie
Wat?
De Molenketjes vzw organiseert Nederlandstalige opvang voor kinderen van 0 jaar tot en met het 6 e
leerjaar in Sint-Jans-Molenbeek. Baby’s en peuters kunnen terecht in één van onze
kinderdagverblijven. Schoolgaande kinderen zijn welkom in onze buitenschoolse opvang en
vakantiewerking. Hiernaast organiseren we nog andere initiatieven die bijdragen tot de ontplooiing
van kinderen.
De samenwerking tussen onze verschillende deelwerkingen met elk hun eigen kerntaak en
doelpubliek, zorgt voor dynamiek en wederzijdse inspiratie.

Een fijne plek voor elk kind
Al onze initiatieven hebben als eerste ambitie een fijne plek te zijn voor de kinderen waarvoor we
werken. Een plek waar kinderen graag komen, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek die
prikkelt, nieuwe dingen aanreikt en van waaruit een kind een stuk van de wereld ontdekt. Daarbij ligt
de nadruk op het proeven van nieuwe dingen, niet op presteren. Hoewel we werken in groep proberen
we zo veel mogelijk rekening te houden met het eigen ritme en de interesses en talenten van elk kind.
Ook voor ouders en andere opvoeders maken we graag tijd. Met een warm onthaal, luisterbereid en
een open communicatie streven we ernaar dat ouders hun kind met een gerust hart aan ons
toevertrouwen. Want onze initiatieven zijn maar goed genoeg als we er ons eigen kind in zouden
achterlaten.

Lokaal ingebed en buurtgericht
We brengen de buurt tot bij de kinderen en de kinderen in de buurt. Dit doen we onder andere via
Brede School. Dit is een netwerk van scholen en partners uit het welzijnswerk en de sectoren cultuur,
jeugd & sport waaruit lokale samenwerkingsverbanden ontstaan. Daarbij maken we gretig gebruik van
de voordelen die de Brusselse context biedt. En gaan we op een positieve manier om met de
uitdagingen die het werken in een grootstad soms stelt.

Ieders inbreng is belangrijk
We zijn ervan overtuigd dat een sterke organisatie het resultaat is van de inbreng van àlle betrokkenen:
medewerkers, ouders, kinderen en partnerorganisaties. Daarom stimuleren we initiatief en peilen we
regelmatig naar de verwachtingen en meningen van bijvoorbeeld medewerkers, ouders en kinderen.
Die feedback vormt mee de basis voor nieuwe (verbeter)acties.

Diversiteit
Meertaligheid, verscheidenheid in gezinsvormen, socio-economische , levensbeschouwelijke en
culturele verschillen zijn een alledaagse realiteit voor ‘onze’ kinderen en ouders, bij onze
medewerkers én in de buurten waarin we werken. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer is wat ons
bindt dan wat ons scheidt. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat onze initiatieven een
ontmoetingsplaats en sociale leerplek zijn voor alle betrokkenen. Wederzijdse dialoog is daarbij
cruciaal. Ankerpunten vinden we in de waarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en
burgerschap.

Medewerkers
Geen kwalitatieve werking zonder sterke en tevreden medewerkers. Wij vragen van onze
medewerkers elke dag het beste van zichzelf. We geven hen daarvoor graag een aangename
werkomgeving terug, waarin talent kan schitteren en initiatief aangemoedigd wordt. Vorming en
kennisdeling zijn sleutelwoorden voor de groei van individuele medewerkers, deelwerkingen en de
organisatie in z’n geheel.

