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1. Missie 

De Steiger wil een positieve baken zijn in de groei naar volwassenheid van het kind.  
 
Kinderen verblijven om heel diverse redenen bij ons. Samen werken we naar één doel toe, het geluk en 
welbevinden van de kinderen.  
 
We spreken de kinderen op hun talenten aan, versterken hun kennis en inzicht en helpen hen 
vaardigheden en competenties ontwikkelen, dit gedifferentieerd en naar ieders mogelijkheden. Op deze 
stevige basis kunnen we een geborgen en warme thuis bouwen voor de kinderen. We willen hen mooie, 
blijvende en waardevolle herinneringen meegeven zodat ze over vele jaren als (jong)volwassenen met 
plezier aan De Steiger terugdenken. Deze bagage nemen de kinderen mee om hun leven, versterkt, verder 
uit te bouwen. 
 
Dit helpen bouwen aan geluk is de kern van onze opdracht. Deze rol vervullen we met optimisme om een 
betere toekomst voor elk kind, dat we onder onze vleugels krijgen, na te streven. 
 
De vele maatschappelijke veranderingen en de uitdagende context, waarin we werken en leven, zorgen 
ervoor dat we als organisatie dagelijks bijleren. Leergierigheid drijft ons om het steeds beter te doen als 
organisatie.  
 
Deze gedrevenheid stuwt ons vooruit en zal op termijn resulteren in een organisatie die op onderwijs- en 
welzijnsbasis gestoeld is, met oog voor de positieve elementen uit de beide beleidsdomeinen. 

2. Visie 

De Steiger biedt residentieel verblijf en begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf tweeënhalf jaar tot het 
einde van hun lagere schoolloopbaan. We werken met kinderen uit het gewoon- en buitengewoon 
onderwijs, die om diverse redenen bij ons verblijven. De Steiger biedt begeleiding op maat voor ieder kind, 
rekening houdend met hun individuele mogelijkheden. We reiken de kinderen, vanuit een veilige basis, de 
mogelijkheid aan om zich te ontwikkelen tot sterkere persoonlijkheden. We ondersteunen de kinderen 
tijdens hun geïndividualiseerd traject naar een grotere zelfstandigheid en het vergroten van hun 
vaardigheden. 
 
We sporen hen aan om deel te nemen aan sport-, muzische en creatieve activiteiten, jeugdbewegingen… 
Deze inclusieve en emancipatorische aanpak in ons zorgtraject vinden wij enorm belangrijk. Zo leren ze hun 
plaats in te nemen in de maatschappij. Wij hebben oog voor de individuele basis waarin het kind centraal 
staat, maar werken ook leefgroep overschrijdend waarin samenwerking dan het middelpunt vormt. 
Differentiatie en structuur zijn invloedrijke begrippen bij het werken met jongeren die een rugzak met zich 
meedragen. 
 
Op relationeel vlak dragen we respect, openheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Dit tussen de 
kinderen onderling, maar ook tussen de opvoeders en de jongeren. We leren hen kennis maken met 
begrippen zoals participatie, privacy en menswaardige behandeling. Het decreet rechtspositie van de 
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minderjarige staat centraal binnen onze werking. We werken vanuit De Steiger ook met respect voor de 
ouders. Er wordt  in overleg met hen en andere betrokkenen gehandeld. 
 
We bieden alle jongeren en kinderen in onze voorziening een positieve en kwaliteitsvolle hulpverlening aan 
waarin we stimulerend werken. In deze vertrouwde omgeving gaan we uit van een gelijkwaardigheid van 
ieder kind. Alleen zo kunnen we het geluk en welbevinden van de jongeren versterken. 
 

 
 
 


