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Tot de Unitus groep behoren Punt Welzijn, Vorkmeer en Hoera kindercentra. 

VANDAAG naar MORGEN 

Gezamenlijke missie Unitus en werkmaatschappijen Hoera kindercentra, Vorkmeer 

en Punt Welzijn 

Vastgesteld in MT 18 juni 2014 en RvT 23/6/2014 

 

Gezamenlijke missie werkmaatschappijen binnen Unitus 

 
 

Sterke verbindingen tussen mensen en omgeving 

De welzijnsstichtingen Vorkmeer en Punt Welzijn en stichting Hoera kindercentra zijn actief 

in het maatschappelijk domein in Noord- en Midden-Limburg.  
 

De organisaties werken in de nabijheid van mensen, nemen hun vragen als uitgangspunt en 

betrekken hen daarin vroegtijdig en actief. De medewerkers zijn gedreven professionals, die 

thuis zijn in de omgeving waarin ze werken en mensen en samenwerkingspartners 

inspireren. De lokale gemeenschap is eigenaar van hun leefsituatie en wordt gezien als 

coproducent bij het werken aan oplossingen op maat. In plaats van ‘zorgen voor’ ligt het 

accent op ‘zorgen dat’.  

 

 

Signaleren/ WAT Dialoog met: WIE Diensten: 

Analyseren   - burgers   vraaggericht 

 WAAR - organisaties HOE (prijs-kwaliteit) 

 

 

Gezamenlijke missie werkmaatschappijen Unitus (overnemen in lokale beleidsvisies) 

  

Het versterken van de (pedagogische) civil society op basis van lokale vragen en 

mogelijkheden, waarbij uitdrukkelijk de verbinding wordt gezocht met burgers/klanten, 

netwerkorganisaties en overheden op basis van partnerschap. Door delen van kennis en 

expertise wordt de kracht van de lokale samenleving versterkt. 

(“je hebt een heel dorp nodig om….”).  

 

Meerwaarde Unitus: de kracht van delen 

Door samen te werken binnen Unitus streven de aangesloten organisaties 

efficiencyvoordelen na. Dit gebeurt door het bieden van een shared service center dat de 

primaire processen ondersteunt vanuit een optimale balans tussen kosten en kwaliteit. 

Binnen Unitus zorgen de aangesloten instelling voor verbinding, waardoor uitruil van kennis 

en ervaring plaatsvindt, waardoor de mogelijkheden voor bijdragen aan het maatschappelijk 

domein benut worden (innovatiekracht). Hierdoor zijn de instellingen een aantrekkelijke 

partner om mee samen te werken, met een sterke regionale uitstraling (meer dan som der 

delen).    

 

Bestuur, toezicht en medezeggenschap zijn eveneens centraal georganiseerd, om waar 

mogelijk, de interne verbindingen, vernieuwing en ondersteuning te versterken. 

Uitgangspunt blijft ook hier dat de lokale vraag leidend is.  

 

De toegevoegde waarde die Unitus biedt, staat open voor andere organisaties en 

samenwerkingsverbanden, al dan niet binnen de Unitus-structuur. 

 

Ondertitel Unitus 

Voorlopig hanteren we geen ondertitel in logo van Unitus. Als mogelijk alternatief in 

toekomst wordt gedacht aan: 

“de kracht van delen” 

met als dubbele betekenis van delen: de verschillende organisatie-onderdelen (couleur 

locale) en het delen/verbinden van kennis. 


