
   

  

 

De waarden van Tordale zijn de vingerafdruk van de Tordalien 
 

Iedereen is verschillend, uniek. Dit toont zich in een eigen unieke vingerafdruk. In Tordale omarmen we verscheidenheid. We geloven erin dat het bundelen van ieders kwaliteiten ons sterk maakt. 

Hoewel we allen verschillend zijn, willen we in Tordale  in iedere handeling die we stellen, elke vingerafdruk die we plaatsen, vier gemeenschappelijke waarden herkennen.  

Deze zijn respect, gelijkwaardigheid, geloof in groeikansen  en verbinding.  

Deze waarden, aangevuld met ieders eigen kwaliteiten, vormen de vingerafdruk van een Tordalien. 

 
 

Verbinding 
Een Tordalien hecht belang aan het maken van verbinding met andere 
mensen. Hij gelooft dat 1+1 meer is dan twee. In Tordale zijn we ervan 
overtuigd dat we samen sterker zijn, elkaar kunnen inspireren en steunen. 
We vormen één grote zorgzame familie.  
 
Verbinding zien we veel verder dan enkel binnen de muren van de 
organisatie. Ook als burger, in samenwerking met vrijwilligers, partners uit 
de regio en in contact met familie en vrienden bouwen we actief aan een 
samenleving waarbinnen iedereen zijn plaats heeft en waarbij mensen in 
verbinding samenleven. 
 

 
 
 
 

 

 
Respect 
Respect wordt vertaald als waardering, eerbied, rekening houden met de ander.  

De Tordalien draagt de mensen om zich heen een warm hart toe.  

In Tordale streven we naar een inclusief leven voor iedereen waarbij ondersteuning 

enkel waar en wanneer nodig geboden wordt.  

We doen niet te weinig, maar ook niet te veel.  

We praten respectvol met en over mede-Tordaliens. We vullen niet in voor een 

ander, we geven mensen een stem.  

Als christelijk geïnspireerde organisatie gaan we in dialoog met en staan we open 

voor andere geloofsovertuigingen. 

 

We werken bewust aan het zo klein mogelijk houden van onze ecologische 

voetafdruk. Dit zowel in de kleine dagelijkse keuzes (wagen of fiets, afval, zuinig met 

energie,...) als in de grotere beslissingen van het beleid (bouw, 

mobiliteitsaankopen,...) 

 

Tordale wordt gefinancierd met middelen van de gemeenschap. We zien het als 

onze plicht om deze centen zuinig en doelgericht in te zetten. 
 

 

Groeikansen 
In Tordale geloven we voluit dat mensen blijven groeien en ontwikkelen.  

Tordaliens hebben oog voor kansen en krachten en streven er continu naar 

een stapje verder te zetten. Klein of groot maakt niet uit, iedere stap 

vinden we belangrijk. We zijn doorzetters en blijven gaan voor waar we in 

geloven.  
 

We durven  verantwoorde risico’s nemen en zekerheden loslaten, omdat 

we geloven dat dit  kansen  biedt .  

 

Soms moeten we grenzen stellen aan de eigen keuzes van mensen. Dit 

doen we principieel enkel vanuit  het niet-schade beginsel. 

 

In Tordale kiezen we voor een positief medewerkersbeleid en voor 

cliënten voor een persoonlijk ‘mijn plan’ waarin ontwikkeling centraal 

staat. 

 

Gelijkwaardigheid 
Voor een Tordalien zijn alle mensen gelijkwaardig. Dit wil zeggen dat iedereen 

evenveel waarde heeft. Niemand is meer of minder dan een ander. We aanvaarden 

de mensen om ons heen zoals ze zijn. 

In Tordale  accepteren we ieders eigenheid en houden rekening met ieders wensen 

en noden. We gaan met de anderen (cliënten, medewerkers, familie, vrienden, 

buurt,...) om zoals die andere benaderd wil worden. Wanneer we merken dat er 

belangrijke verschillen zijn in opvattingen gaan we hierover in dialoog. 

 

Als we beslissing in naam van cliënten zouden moeten nemen dan laten 

medewerkers zich leiden door de maten en gewichten waarvan ze inschatten dat ze 

belangrijk zijn voor de cliënt en zijn netwerk.  
 

 


