Open brief

Droom, durf, doe en laat ogen sprankelen!!
Beste medewerkers,
Structuren, processen en systemen groeien vaak vanuit een bepaalde tijdsgeest. Het lijkt me dan ook noodzakelijk
om af en toe stil te staan bij onze organisatie en te bekijken wat er eventueel ‘nog’ beter kan.
Vandaag de dag zijn we allemaal op zoek naar een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
… de ogen van de bewoner kan laten stralen
Want enkel in zo’n job kan ieder het beste van zichzelf geven.
Vanaf NU gaan we echt op weg binnen onze organisatie om het bovenstaande doel te bereiken.
We gaan op zoek naar een andere structuur van werken die medewerkers meer autonomie geeft, hen zicht geeft op
het grotere geheel, minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt.
Deze kanteling binnen onze organisatie kan niet door enkel kleine kanttekeningen te maken. Hiervoor zitten we al te
lang vast aan onze huidige structuur. We moeten durven het huidige geheel te ontleden, kritisch te bekijken en een
nieuwe puzzel te ontwerpen. Het is duidelijk dat de directie dit niet alleen kan en wil doen, hiervoor hebben we het
engagement van ieder van jullie nodig. Vandaar dat we een warme oproep doen om je kandidaat te stellen voor de
projectgroep “stralende ogen”.
Een bewijs dat we het groots zien, is onze inschrijving voor het ESF-project “Anders organiseren”.
Het ESF (Europees Sociaal Fonds) investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle
loopbanen. Vernieuwende projecten die worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan
te gaan, worden door hen financieel ondersteund.
Ons einddoel is niet enkel de stralende ogen van de mensen waarvoor we dag in dag uit zorg dragen maar des te
meer willen wij de kans grijpen om de twinkelingen (terug) in jullie ogen te toveren.
Hopelijk willen jullie samen met ons op weg gaan…

Met vriendelijke groeten,

Nele van Broekhoven
algemeen directeur

