Gezamenlijke visie op

Ontmoetingsplein Bitswijk:

ontmoeting, ontwikkeling en verbinding
Ontmoetingsplein Bitswijk is de werktitel van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) die in 2013 in
de Udense wijk Bitswijk haar deuren zal openen. Deze MFA gaat in ieder geval gebruikt worden door:
-

kinderen en medewerkers van basisschool Bitswijk;
kinderen en medewerkers van basisschool Bedir;
kinderen en medewerkers van Kiobra, locatie Bitswijk;
kinderen en medewerkers van peuterspeelzaal De Rommelpot;
medewerkers en cliënten van Vivaan Uden;
medewerkers, vrijwilligers en leden van Volleybalvereniging Saturnus;
medewerkers en cliënten van dagbesteding Dichterbij, locatie Bitswijk;
medewerkers en bewoners van BrabantZorg, locatie Bitswijk;
vrijwilligers van de Wijkraad Bitswijk;
wijkbewoners die gebruik willen maken van accommodaties, horeca, sport- en
ontmoetingsmogelijkheden;
mogelijk nog andere partners met activiteiten die passen binnen onze visie.

Doel van dit ontmoetingspunt is om verschillende generaties een fysieke plaats te geven om daar van en
met elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Hiermee sluiten we
aan bij de behoeften die er leven bij de verschillende doelgroepen in de Bitswijk.
Motto van Ontmoetingsplein Bitswijk is: "Jij mag er zijn!", ongeacht leeftijden, achtergronden,
culturen of talenten. We respecteren elkaar zoals we zijn.

Ontmoetingsplein Bitswijk is er voor jong en oud
0-13 jaar
Kinderen van 0-13 jaar kunnen zich volledig ontwikkelen doordat er een brede school gevestigd is,
waarin onze partners die opvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs aanbieden nauw samenwerken
(Kiobra, Peuterspeelzaal Rommelpot, BS Bitswijk en BS Bedir). Zij zorgen samen met de partners
Saturnus, Vivaan en anderen voor beweging en ontspanning in een sportieve omgeving.
12+
Jongeren vanaf 12 jaar hebben in Ontmoetingsplein Bitswijk een plek om zich zowel sportief als sociaal
te ontwikkelen (Saturnus, Vivaan en anderen).
Volwassenen
Voor volwassenen is het een trefpunt voor sportieve en sociale ontmoetingen (Wijkraad, Dichterbij en
Saturnus). Volwassen cliënten van Dichterbij verzorgen samen met Saturnus de horeca in het
Ontmoetingsplein Bitswijk .
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Senioren
Voor senioren worden er sportieve en sociale ontmoetingen organiseert. Er wordt dagopvang voor
ouderen aangeboden en er kan zorg in de wijk geleverd worden (BrabantZorg en Vivaan). Daarnaast zijn
er zorgwoningen voor dementerenden en seniorenwoningen in de MFA (BrabantZorg).
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Hoe geven wij vorm aan de samenwerking tussen alle partners?
Wat bindt ons?
Ieder kind en ieder mens is uniek. Het welbevinden van alle gebruikers staat bij ons centraal. We
kijken naar ieders talenten in plaats van ons blind te staren op iemands beperkingen. We hebben
respect voor het "anders-zijn". We geloven in een gedeelde verantwoordelijkheid tussen medewerkers,
vrijwilligers, kinderen, cliënten en bewoners. Daarvoor is openheid een belangrijke voorwaarde.
Hoe willen we verbinden?
Elk moment van de dag kan een leermoment zijn: een kleine ontdekking, een fijne les, een intensieve
training, een bijzondere ontmoeting. We vinden het belangrijk om kinderen en volwassenen te
stimuleren in hun zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Daarvoor bieden we structuur, waar dat
moet en laten we los, waar dat kan.
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Wie willen we zijn?
We zijn ambitieus in onze doelstellingen. We zoeken naar kansen om ze te benutten. Door samen te
werken en kennis te delen versterken we steeds onze eigen professionaliteit en kwaliteit. Dit vraagt
om een open en zorgvuldige communicatie met elkaar en met onze omgeving.
Samengevat staan deze waarden voor ons centraal:
- Respect
Vanuit ons motto "Je mag er zijn!", hebben we respect voor elkaar en verwachten we dit ook
omgekeerd terug van de ander. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat de gebruikers ook ons
gebouw en de materialen met zorg en respect behandelen. We geven hierin zelf het goede
voorbeeld.
-

Openheid
Dit is duidelijk zichtbaar in de transparantie van ons gebouw en in de ruime openingstijden. Maar
vooral in de open houding die we hebben naar elkaar, naar onze doelgroep en naar de bewoners van
onze wijk. We kennen elkaar en zijn zichtbaar voor elkaar.

-

Gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid
Samen zijn we verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenwerking en voor ons gebouw. We hebben
gedeelde regels waar we ons aan houden en dit verwachten we ook van de gebruikers van ons
gebouw. We zijn hierop aanspreekbaar en spreken ook anderen hier op aan als dat nodig is.

-

Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
We geloven in de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van een ieder. Dit zien we terug in
onze basishouding waarin we eerst goed naar anderen kijken en daarna pas handelen in plaats van
overnemen. Voor alle partners is er ruimte om de eigen identiteit te behouden. Daar waar het kan
bundelen we onze krachten om tot meerwaarde te komen.

-

Ambitie en pro-actieve houding
We zijn een bruisend ontmoetingsplein in het hart van Bitswijk. We staan open voor nieuwe dingen
en we grijpen kansen. In onze communicatie met anderen willen we altijd een stapje vooruit zijn.
Dat mogen anderen van ons verwachten en dat zien we ook graag terug.
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