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Missie
Visie Kernwaarden

Ten geleide
In dit boekje presenteren we de missie die we ons als
FloreoKids gesteld hebben, de hieraan ten grondslag
liggende visie en de kernwaarden die voor ons
essentieel zijn bij de realisatie van onze missie.
Veiligheid zien wij als de voedingsbodem voor onze
kernwaarden: Openheid, Persoonlijk, Vertrouwen en
Groei.
De teksten in dit boekje zijn woord voor woord tot
stand gekomen vanuit diverse gesprekken, discussies
en brainstormsessies met verschillende groepen
medewerkers en ouders. Alleen het proces op zich
was al een genoegen om mee te mogen maken.
In de teksten zit heel veel inspiratie.
Het is echt het resultaat van ons allemaal. Een resultaat
waar we trots op zijn en sámen achter staan.
Johan Vriesema
Directeur/bestuurder
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Onze kernwaarden
Veiligheid,
de voedingsbodem

Openheid
• We treden de wereld open en oprecht tegemoet.
We doen dit met een luisterend oor.
• We laten zien waar we voor staan, waar we heen
willen en op welke wijze.
• We werken vanuit een heldere structuur. We praten
met elkaar. Niet over elkaar.
• We communiceren helder en direct met al diegenen
die bij onze organisatie betrokken zijn (onze
stakeholders). Binnen en buiten de organisatie.
• We hebben continue aandacht voor een volledige en
levendige overdracht aan ouders van informatie over
hun kind(eren).

• We zien een veilige leefomgeving voor kinderen en
een veilige werkomgeving voor onze medewerkers
als een noodzakelijke voedingsbodem. Veiligheid
vormt de basis voor goed functioneren.

Zonder (een gevoel van) veiligheid heeft
kinderopvang geen bestaansrecht.

Met openheid kweken we vertrouwen.

Onzersookernwaarden
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• We vinden dat je mag zijn, wie je bent. We geven
ruimte aan het individu.
• We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander.
• We hebben oog voor individuele ontwikkeling en
welbevinden van kinderen, gedreven door de liefde
voor het kind.
• We geven persoonlijke aandacht. We scheppen
ruimte voor het ontdekken en inzetten van talent(en).
Van kinderen en medewerkers.

Vertrouwen
• We hebben iedere dag opnieuw het vertrouwen dat
ouders ons geven waar te maken.
• We bieden kinderen en medewerkers het vertrouwen
om te zijn wie ze willen zijn.
• Onze relatie tussen werkgever en werknemer is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
• We hebben vertrouwen in onze eigen visie om vanuit
eigen kracht te opereren.

We onderhouden onze contacten persoonlijk, zonder
onze professionaliteit uit het oog te verliezen.

Zonder het geven van vertrouwen hebben we geen
toekomst.

Onze kernwaarden
Groei

• We bieden kinderen de ruimte zich te ontwikkelen en
hun talent(en) te ontplooien. We bieden ze alle ruimte
om te groeien.
• We bieden medewerkers mogelijkheden zich blijvend
te ontwikkelen en te groeien vanuit hun eigen
kracht(en).
We streven er naar een lerende organisatie te zijn.
• We organiseren het continue organisatorische
vermogen tot groei. Kwalitatief en waar mogelijk
kwantitatief. Zo houden we ons dienstenaanbod
passend. We verliezen daarbij onze kernwaarden niet
uit het oog.

We blijven in beweging.
Omdat stilstand achteruitgang is.

