Visie
De Molenketjes vzw ambieert kwaliteitsvolle initiatieven die toegankelijk zijn voor élk kind van 0 jaar
tot en met het 6e leerjaar in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij gaat het om kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang, vakantiewerking én om alle andere activiteiten die bijdragen tot een brede
ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Kwaliteitsvolle initiatieven zijn initiatieven die het belang
van het kind vooropstellen en een goed evenwicht vinden tussen hun economische, pedagogische en
sociale functie.
Om dit maximaal te bereiken, streven we naar:

Tijd en ruimte om het kind centraal te stellen
Administratieve taken horen erbij, maar we streven toch naar een maximale focus van begeleiders
én hun leidinggevenden op de kinderen en het pedagogisch beleid. Daarom voeren we administratief
werk zo efficiënt mogelijk uit en blijven we ijveren voor voldoende begeleidend en administratief
personeel.
We ontwikkelen een pedagogische visie over de deelwerkingen heen. Die vertrekt vanuit de
Molenbeekse context, die de facto meertalig en grootstedelijk is.

Toegankelijkheid en innovatie
De Molenketjes vzw streeft naar een maximale toegankelijkheid van haar initiatieven. Dit betekent
dat we actief nadenken over ons toegankelijkheidsbeleid en oplossingen zoeken voor mogelijke
financiële en andere drempels.
We denken actief na over nieuwe initiatieven en acties die een antwoord bieden op
maatschappelijke vragen rond kinderopvang, opvoeden en ouderondersteuning. We peilen daarvoor
in de eerste plaats naar de noden bij kinderen, ouders en partnerorganisaties in Molenbeek.

Een hogere capaciteit, evenwichtige spreiding en kwalitatieve infrastructuur
We benutten de bestaande capaciteit maximaal en streven naar meer (opvang)capaciteit en een
goede geografische spreiding van ons aanbod. Indien nodig gaan we daarvoor op zoek naar geld en
partners.
We richten de infrastructuur die we gebruiken aangenaam en kindgericht in. We voeren een
duurzaam aankoopbeleid voor speelgoed en ander materiaal en dragen er zorg voor. Groot materiaal
rendeert maximaal door het over deelwerkingen heen te gebruiken.

Een buurtgerichte werking
We zijn een organisatie met een duidelijk gezicht en aanspreekpunt voor kinderen, ouders en
partners. Door de buurt te betrekken in onze werking en met onze kinderen en ouders de buurt in te
gaan, zorgen we ervoor dat onze en andere organisaties beter bekend zijn bij ouders en kinderen. Dit
werkt drempelverlagend én versterkt de sociale cohesie.

Bovendien maken we via een doorgedreven net- en samenwerking ten volle gebruik van het
Molenbeekse en Brusselse aanbod op vlak van jeugd, sport, cultuur en welzijn.

Een sterke en efficiënte organisatie
We leggen de lat hoog voor onze medewerkers en ondersteunen hen daarbij via coaching en
vorming. Medewerkers die willen groeien in hun job, krijgen daartoe de kans. We zijn een financieel
stabiele organisatie met inkomsten uit diverse bronnen.
Via deelname aan bijvoorbeeld een adviesraad of sectorale werkgroepen geven we signalen uit de
praktijk door aan het beleid. Op die manier stimuleren we een kwaliteitsvol beleid, dat focust op
resultaten in plaats van op regels.

