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We werken krachtgericht en integraal
In Recht-Op heeft iedereen oog voor de beperkingen maar ook voor de
kansen die zich aandienen in de leefwereld van mensen in armoede, in
organisaties en bij beleidsinstanties. We kijken naar het verleden maar ook
naar de toekomst. We hebben aandacht voor problemen en
kwetsuren, maar ook voor verwachtingen, drijfveren, competenties en
krachten. We zoeken ze samen, we benoemen ze, we spreken ze aan. We
houden voortdurend voor ogen dat armoede ingewikkeld is – een samenspel
van vele problemen en krachten. We ondersteunen mensen
individueel opdat ze kunnen deelnemen aan de groepswerking.
Hierin richten we ons nooit op het afzonderlijk bekijken van
deelproblemen zonder het geheel in beeld te houden.
Iedereen kan een leven in waardigheid leiden
Recht-Op streeft ernaar om iedereen een leven in menselijke
waardigheid te bezorgen. Dit wil zeggen dat er voor ons een grens is waarvan we vinden dat niemand hieronder moet of mag leven. Dit
impliceert dat we mensen kansen geven en blijven geven. We willen niemand blijvend afwijzen. Ook impliceert dit dat we met een bezorgdheid aanhoudend zullen zijn bij mensen in armoede. Op deze manier willen we ervoor
zorgen dat ook de armsten een kans op maatschappelijke
betrokkenheid blijven hebben.

We benaderen mensen positief en in gelijkwaardigheid
Om toegang te vinden tot de leefwereld van mensen in armoede starten
we vanuit een besef van verschil en niet vanuit veroordeling. Iedere mens
in armoede kent een diep verlangen naar menselijk contact en wil zich als
mens gezien en begrepen voelen. Daarom streeft elke beroepskracht naar
een positieve en gelijkwaardige houding tegenover mensen in armoede.

De beroepskracht:
•
toont respect
•
is aanhoudend, geeft niet vlug op
•
durft zich kwetsbaar opstellen
•
werkt als partner van mensen in armoede
•
is eerlijk en open
•
kiest voor dialoog en wederkerigheid.

Beroepskrachten en mensen in armoede vullen elkaar binnen Recht-Op
aan, elk met hun eigen-aardige kijk en deskundigheden. Ze zijn in
andere dingen deskundig en ze kijken anders naar de wereld. Dat kan
soms spanningen opleveren, maar wij gaan er van uit dat het een kracht
is: ‘de kracht van het verschil’.
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