‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

1. Kernwaarden traject
Een waardevol proces.
Gedurende ons jubileumjaar nam het bestuur de tijd om te kijken waar we nu staan. Een bezinning op
onze identiteit, ons verhaal en onze drijfveren. De Windwijzer heeft zich de afgelopen jaren als organisatie
ontwikkeld, wat een herijking zinvol maakte. Wie zijn we? Wat doen we? Waarom doen we dat? Waartoe
doen we dat? Waar zijn we goed in? Waar liggen onze grenzen? Voor wie doen we ertoe?
Het bestuur startte dit traject op 20 juni 2020 met een bezinningsdag onder leiding van Ranfar Kouwijzer,
predikant-directeur van de Pauluskerk. Op deze dag stonden onze waarden centraal. We probeerden te
komen tot de bepalende kernwaarden van De Windwijzer. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, maar al pratend
en elkaar bevragend kwamen we op een spoor.
Woorden als hoopvol, innovatief, aandacht, laagdrempeligheid, durf/lef, ontmoeting, zinvol, presentie,
christelijk, open blik en daadkracht kwamen voorbij. We probeerden invulling te geven aan deze brede
begrippen en ze te verbinden met wat er gebeurt in De Windwijzer. Woorden werden gecombineerd,
veranderden van lading en inspireerden ons tot weer nieuwe woorden. Dynamisch en verbindend.
Uiteindelijk stelden we in oktober vier voorlopige kernwaarden vast: gastvrijheid, compassie, inspiratie en
duurzaamheid. Onze zoektocht naar wie we zijn en wat we zijn, dient
wat ons betreft een permanente zoektocht te blijven. De puzzel is niet
af. Maar dit bleken de vier kernwaarden waar we ons als bestuur het
meest in herkennen. We voegden daaraan toe als De Windwijzer bekend
te willen staan als ‘Huis van Verbinding’. Verbinding, daar staan we voor.
Verbinding met elkaar, de wereld om ons heen, met God, met de kerk,
met de stad, met mensen die ons nodig hebben… Deze verbinding
geven we vorm vanuit en met de vier genoemde kernwaarden.
Voor onze vrijwilligers en bezoekers hebben we deze kernwaarden een nauwere omschrijving gegeven. Dit
is wie we zijn en wat we willen betekenen:
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De Windwijzer, Huis van Verbinding
De Windwijzer legt verbindingen tussen mensen. Wat ons als medewerkers en bezoekers
verbindt, kunnen we uitdrukken in vier woorden: onze kernwaarden. Ze zeggen iets over de
houding van onze medewerkers en zeggen iets over wat je als bezoeker hier mag verwachten. Ze
laten zien waar onze mogelijkheden en onze grenzen liggen. Steeds op zoek naar verbinding!
Gastvrijheid
De Windwijzer is een open huis. Iedereen is welkom, wat je bij ons kunt voelen en ervaren. Er is
aandacht voor jou, je kunt je verhaal kwijt. We respecteren elkaar en verwachten deze houding
ook van jou; ieder mens is immers waardevol en uniek. Je kunt hier andere mensen ontmoeten en
gezelligheid vinden bij allerlei heel verschillende activiteiten. En heb je zelf ideeën, dan kunnen
we daar misschien wel mee aan de slag, samen met jou. Voel je dus uitgenodigd om ook zelf je
steentje bij te dragen.
Inspiratie
De Windwijzer is een bezielde, interessante plek. Door onze programma’s en activiteiten kun
je kennismaken met andere mensen, andere verhalen, Bijbelverhalen, levensvragen, andere
mogelijkheden en andere inzichten. Die kunnen jou aan het denken zetten, rust geven of
soms juist in beweging brengen. Wij willen van betekenis zijn voor de ander, voor jou, in de
ontmoeting. Wij geloven oprecht dat dit kan en halen daarbij onze kracht en energie uit onze
overtuigingen, of ons geloof. We zijn benieuwd naar jouw drijfveren. Daarbij laten we jou de
ruimte, keuzes maak jij immers gewoon zelf.
Compassie
In De Windwijzer durven we ons te laten raken door het verhaal van de ander, het verhaal van
jou. Mensen zijn niet een probleem, maar hébben een probleem. We zijn geen hulpverleners,
maar wel allemaal medemensen, elkaars naaste, dus ook van jou. Misschien kunnen we voor
jou wel een steuntje in de rug zijn, door directe hulp te bieden of je de weg te wijzen naar hulp.
We zijn daarin creatief en denken mee. Wij geloven namelijk dat we in deze samenleving niet
zonder elkaar kunnen. We kunnen elkaar ondersteunen en troosten, samen blij zijn en nieuwe
levenskracht vinden. Lukt dat? Vaak, maar heus niet altijd. We kunnen met elkaar zoeken naar
mogelijkheden. En dat doen we graag!
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Duurzaamheid
Wij geloven dat Vlaardingen een plek als De Windwijzer nodig heeft, nu en
in de toekomst. Niet alleen vandaag willen we iets betekenen voor mensen,
ook op de langere termijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen op ons
kunnen bouwen, dat ze ons gebouw weten te vinden, dat ze weten wat
ze aan ons hebben, zodat ook jij weet wat je aan ons hebt. Duidelijkheid
en betrouwbaarheid zijn daarom heel belangrijk. Daar mag je ons op
aanspreken en daar zullen we jou op aanspreken. We kijken met lef en een
open blik naar de toekomst. We durven nieuwe wegen in te slaan. We zijn ons ervan bewust dat we zuinig
moeten zijn op onszelf, op jou, op elkaar, op onze relaties, op ons gebouw, op onze stad, op onze schepping.
Daar gaan we voor.
En dan verder …
De eerste stap bestaat eruit onze medewerkers en vrijwilligers in dit proces mee te nemen. De maatregelen
rondom Covid-19 vormen daarbij wel wat hindernissen. De bedoeling was (en is nog steeds) om in de eerste
helft van 2021 op drie momenten met alle betrokkenen groepsgewijs over deze kernwaarden te praten,
met als doel ze te delen, de herkenbaarheid te toetsen, draagvlak te creëren en de vraag te stellen of zij zich
ermee kunnen verbinden. We zullen daarbij ook tips vragen om deze woorden meer voelbaar, zichtbaar en
merkbaar te maken. De opzet is de kernwaarden pas na deze gesprekken definitief vast te stellen.
Zoals we reeds schreven, is het proces daarmee niet voltooid. Ook na de vaststelling blijven we nadenken
en spreken over de vraag hoe we onze kernwaarden voelbaar, zichtbaar en merkbaar kunnen maken en
bepalen we samen wat de consequenties voor De Windwijzer zijn op het gebied van beleid, programmering,
communicatie en bijvoorbeeld ons vrijwilligersbeleid. Zo zullen we blijvend invulling geven aan het ‘Huis
van Verbinding’. Een waarde(n)vol proces.
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