
 

 
 

Visie dienstencentrum KAMIANO 

(Versie 1, goedgekeurd door de projectraden op 10/04/2017 en 20/04/2017) 

 

Kamiano is een dienstencentrum voor personen die gespecialiseerde hulp nodig hebben. Onze 

deskundigheid ligt in het aanbieden en/of coördineren van zorg aan personen met een niet-

aangeboren handicap (of hersenletsel) of aanverwante problematiek.  

Als dienstencentrum onderschrijven wij de visie van vzw Stijn.  We leggen volgende extra accenten : 

Duidelijke, transparante communicatie en samenwerking maken van ons een warme organisatie. 

We vinden het belangrijk om in dialoog met gebruikers en hun netwerk zorgvragen helder en concreet 

te krijgen. We willen weten wat ieder belangrijk vindt en nodig heeft en gaan moeilijke thema’s niet 

uit de weg. We hebben daarbij vertrouwen in de krachten van onze zorggebruikers en hun netwerk.    

We hechten belang aan overleg met en inspraak van onze medewerkers. We bieden alle 

medewerkers kansen tot groei via vorming, regelmatige feedback en aandacht voor een goede werk-

leven balans. Op die manier zijn we samen verantwoordelijk voor onze resultaten. 

We staan open voor samenwerking met elke stad, wijk of buurt waar we actief zijn. We geloven in 

extern partnerschap. Als lid van vzw  Stijn nemen we deel aan diverse ondersteuningscellen. We 

leggen contacten met externe organisaties om samen te leren en te groeien. 

 

Respectvol omgaan met elkaar is een basiswaarde in ons dienstencentrum. We gaan discreet met 

vertrouwelijke informatie om en garanderen de privacy van iedereen maximaal.  Er zijn wanneer het 

nodig is, tijd maken om te luisteren of te interveniëren, vinden we belangrijk en dit zowel t.a.v. onze 

zorggebruikers als t.a.v. onze medewerkers.  

 

Kamiano wil een aangename plek zijn waar het goed is om te wonen en te werken. We maken graag  

tijd voor een babbel, iedereen wordt bij ons warm begroet. We geloven daarbij in de kracht van 

enthousiasme. 

Als sociale ondernemers staan we open voor ideeën en voorstellen van de  zorggebruikers, hun 

netwerk, onze medewerkers en andere partners. We gaan hierbij het engagement aan om 

oplossingen te zoeken voor zorgvragen over alle levensdomeinen heen en binnen gezonde financiële 

grenzen. We zetten nieuwe projecten op als dit een meerwaarde betekent voor iedereen. 

Zelfevaluatie, permanente vorming, actieve opvolging van de regelgeving geven garanties op een 

goede werking.  

 

 

 


