
Onze missie is onlosmakelijk verbonden met heel duidelijke waarden. Die waarden liggen diep geworteld in 
wie we allemaal samen zijn, bij Hubbie. Tegelijk zijn het fundamentele waarden, die hun oorsprong vinden in 

de Universele Rechten van de Mens.

WIJ GELOVEN 

WIJ VINDEN 

WIJ WILLEN 

WIJ GAAN VOOR

WAARDEN

COMPETENTIES

in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals hij of zij is. Een 
samenleving waarin iedereen de kans krijgt om graag te zien en graag gezien te 
worden. Of dat nu is door een geliefde, de buren, de bakker om de hoek of de 
postbode die de stilte doorbreekt met een klepperende brievenbus.

dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht, terwijl ze toch 
in volle verbinding staan met de wereld daarbuiten. Wij geloven in eenieders 
talenten en eenieders vermogen om te groeien, grenzen te verleggen, kleur te 
geven aan de eigen toekomst.

dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft. Want daar heeft elkeen recht op.
Niets meer, niets minder. Punt uit.

zo gewoon mogelijk én zo specifiek als nodig.
Ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen noden. 

… IS RESPECTVOL
wij geloven in het recht op een eigen mening, op eigen tijd 
en op eigen ruimte.

… GAAT UIT VAN GELIJKWAARDIGHEID
voor ons zijn alle mensen gelijk, wij aanvaarden iedereen 
zoals hij of zij is.

… IS WARM
graag zien zit in ons DNA, net als kansen geven, opnieuw en 
opnieuw en opnieuw. Ook wanneer het even moeilijk gaat.

… GELOOFT IN SOLIDARITEIT
de lasten dragen we samen en de lusten verdelen we eerlijk.

… VINDT WEDERKERIGHEID ESSENTIEEL
geven en nemen gaan hand in hand, ieder volgens zijn eigen 
mogelijkheden, want… het mag nooit een wedstrijd worden.

… IS INTEGER
wij doen wat we zeggen en wij zeggen wat we doen.

… WIL VERFRISSEND ZIJN
wij brengen vrolijkheid en creativiteit, wij geloven in een 
nieuwe, en jawel, soms gekke aanpak. 

… KIJKT MET VERWONDERING NAAR DE WERELD
wij zijn altijd bereid om te leren, om ánders te kijken, om vér te 
kijken, zover het oog kan reiken, open en onbevooroordeeld.

… GEEFT RICHTING
durven kiezen is belangrijk, net als verantwoordelijkheid 
nemen, vandaag én morgen.

… GAAT VOOR VERBINDING
samen uit en samen thuis in een divers Brussel 
én een diverse wereld.

… STAAT OP HELDERHEID
duidelijke, eerlijke en respectvolle communicatie is ontzettend 
belangrijk en transparantie een noodzaak. Dat alles op maat 
van elk individu afzonderlijk.

… DURFT
inderdaad, wij dúrven, wij steken onze nek uit en voegen de 
daad bij het woord. Met minder nemen we geen genoegen.

HUBBIE BEGELEIDT mensen met een beperking in wonen, werken, leren, ontspannen en vrije tijd.
Waarom?  Omdat…


