Missie en visie van Miks welzijn
Missie
Miks welzijn zet zich in voor alle kwetsbare groepen die steun zoeken bij participatie aan de
samenleving en zet zich in voor het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers in
onze gemeente. In 2015 wil Miks welzijn zich hebben ontwikkeld tot toonaangevende
welzijnsorganisatie in De Friese Meren.
Visie
Miks welzijn is een welzijnspartner met een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Miks
welzijn speelt in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen, door het vergroten van de
zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen in/aan de samenleving.
Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun persoonlijke situatie en hun
ontwikkeling. Daarnaast wil Miks mensen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving
als geheel. Daarbij legt Miks meer accent op preventie door middel van individuele en groepsgerichte
advisering, activering en ondersteuning.
Miks welzijn is een betrouwbare partner voor andere (zorg- en welzijns)instellingen en de gemeente.
Miks deelt de kennis en expertise met anderen en is gericht op integrale en effectieve samenwerking.
Miks ziet samenwerking als enige weg om actuele maatschappelijke vragen op te lossen.
Vanuit de onafhankelijke positie in het werkgebied – op het snijvlak van welzijn, werk, wonen en zorg
– vervult Miks welzijn ook een ‘signaalfunctie’ door aan te geven waar risico’s welzijn in de weg staat
en mee te denken in hoe die zijn op te lossen.
Miks welzijn is goed zichtbaar. Opdrachtgevers, partners en klanten kunnen Miks makkelijk vinden en
zijn op de hoogte van de mogelijkheden. Degenen die Miks direct begeleidt en ondersteunt kunnen
op Miks rekenen; Miks staat naast hen zolang dat nodig is. Medewerkers van Miks zeggen wat ze
doen en ze doen wat ze zeggen. Verantwoording van het werk is een vanzelfsprekendheid.
Miks is een relatief kleine en flexibele organisatie welke in staat is om (nieuwe) producten en diensten
te leveren, die concreet inspelen op behoeften en vragen vanuit dorpen, wijken en individuen.
Miks vindt het belangrijk om zowel haar cliënten als medewerkers een veilige omgeving te bieden.
Door de inrichting en sfeer binnen Miks voelen bezoekers en medewerkers zich welkom. Cliënten
voelen zich vertrouwd en worden met respect behandeld. Zij kunnen rekenen op professionele
begeleiding gebaseerd op een methodische werkwijze en een begeleidingsplan waarin zij gekend
worden. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard.
Medewerkers zijn alert en gedreven om een zo veilig mogelijke organisatie te creëren. Het klimaat
van de organisatie is gericht op samenwerking en vertrouwen. In- en om het gebouw wordt aandacht
besteed aan de fysieke veiligheid.
Ambitie
Eveneens heeft Miks zich beraden op haar ambitie; ambitie als de formulering van een gewaagd doel.
Een dergelijk doel is de definitie van een droom die op dit moment schier onbereikbaar lijkt. Het
gewaagd doel is: In 2020 nemen de kwetsbare groepen in onze gemeente meetbaar meer deel aan
de samenleving en tonen zij een grotere eigen verantwoordelijkheid dan dezelfde groepen in alle
gemeenten binnen Nederland en Friesland.

Kernkwaliteiten
Waar is Miks welzijn dan heel goed in? Miks welzijn is toonaangevend in het verbinden van mensen.
In het bijzonder is Miks goed in het verbinden van mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving.
Miks welzijn blinkt uit in de samenwerking met maatschappelijke organisaties en burgers om de
participatie van kwetsbare groepen te bevorderen.
Kernwaarden
De medewerkers van Miks welzijn werken zijn professioneel, werken volgens de nieuwe standaarden
zoals gedefinieerd in het programma Welzijn Nieuwe Stijl en zijn afrekenbaar op projecten en de
daarbinnen gestelde doelstellingen. Compassie, inleven in de situatie van kwetsbare medemensen is
onmisbaar. Ondersteuning is echter wel vanuit realiteitszin en het samen construeren van perspectief.

