
MISSIE 
 
vzw OpWeg is een open-minded organisatie, gespecialiseerd in mobiele en ambulante 
ondersteuning. Kansen geven en dromen van cliënten waarmaken, zijn onze grootste 
drijfveer.  
 
We willen deze kansen bieden aan iedereen, ook aan personen met een complexere 
problematiek. Want iedereen heeft het recht om zijn dromen te kunnen realiseren. We hebben 
hierbij oog voor randvoorwaarden die nodig zijn en grenzen die helpend zijn.  
 
vzw OpWeg vertrekt vanuit de kracht van elke cliënt en van zijn netwerk en streeft naar groei, 
waarbij we de cliënt steeds mee dragen. Binnen de ondersteuning staan de unieke persoon 
van elke cliënt, vertrouwen, kwaliteit van leven, transparantie, flexibiliteit en gedeeltelijke 
verantwoordelijkheid centraal.  
 
We zetten in op een zo goed mogelijke match tussen cliënt en begeleider: de cliënt geeft aan 
welke persoon en aanpak het beste bij hem past. We laten elke cliënt zijn manier van leven 
leiden, met respect voor zijn eigen waarden en normen en oog voor maatschappelijke 
grenzen. De cliënt bepaalt met welke thema’s er aan de slag gegaan wordt en op welke 
manier.  
 
We volgen het tempo van de cliënt en stemmen via een onderbouwde aanpak onze 
ondersteuning af op wat de cliënt nodig heeft, op elk moment in zijn leven. We besteden van 
bij het begin extra aandacht aan de uitbouw van een netwerk, we werken met hen samen en 
vertalen wie de cliënt is en wat hij nodig heeft.  
 
Onze organisatie zet in op medewerkers met verschillende profielen, persoonlijkheden, 
talenten en expertises. We kiezen bij de verdere uitbouw van ons team heel bewust voor 
denkers én doeners, voor mannen én vrouwen, voor jong én ervaren. Cliënten kunnen beroep 
doen op een zorgzaam team, dat blijft zoeken naar manieren om de cliënt in eender welke 
situatie en in elke levensfase zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 
Onze deur gaat niet snel toe en we werken samen met (inter)sectorale partners, die vanuit 
een andere expertise iets kunnen betekenen. Op die manier willen we zorg dragen voor de 
totale leefsituatie van de cliënt. 
 
 
VISIE 
 
We leven in een veranderende maatschappij, met een veranderend cliënteel. vzw OpWeg 
speelt creatief in op deze evolutie en kiest bewust voor kwaliteit, groei en voor de weg vooruit. 
We blijven in beweging en gaan op zoek naar lokale en inclusieve initiatieven en netwerken.  
 
We leiden onze medewerkers zodanig op, dat we een antwoord kunnen bieden op de vragen 
die we krijgen en de noden die we horen. We passen onze organisatie aan en sturen onze 
werking en manier van ondersteunen bij, zodat we blijven voorzien in een aanbod op maat.  
 
We willen niet alleen een zorgzame organisatie zijn voor onze cliënten, maar ook voor onze 
medewerkers in al zijn facetten. We geloven er in dat goede zorg voor medewerkers de basis 
vormt voor goede zorg voor cliënten. 
 
 
 


