Opdat gij kostbaar zijn in Mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb.
Jesaja 43:3

Missie
Waar de organisatie voor staat:
Christelijke identiteit en mensbeeld: Sela staat voor een organisatie die werkt vanuit christelijke waarden en
normen. Zij hanteert de holistisch mensvisie van de Bijbel. Voor Sela zijn mensen gelijkwaardig, ook in de
relatie van hulpverlener en cliënt. Daarbij realiseert Sela zich dat er binnen deze relatie een zekere
afhankelijkheid is van de cliënt t.o.v. de hulpverlener.
Meerzijdige partijdigheid: Sela ziet de mens als schepping van God. Zij werkt vanuit een meerzijdige
partijdigheid. Dit houdt in dat zij ook rekening houdt met de mensen die niet tijdens de sessies in de
praktijkruimte aanwezig zijn maar wel belangrijk zijn (geweest) voor de cliënt.
Betrokkenheid: Sela is betrokken op haar cliënten en staat naast en dichtbij hen.
Maatwerk: Omdat ieder mens uniek is, hanteert Sela methoden en modellen die zowel passend zijn bij de
hulpvrager als bij de hulpvraag.
Mogelijkheid tot psychisch en emotioneel herstel en ontwikkeling zit in de mens: Sela gelooft dat in de mens
deze mogelijkheden aanwezig zijn. Het is te vergelijken met het herstel van de huid na een schaafwond. Het
kan wel zo zijn dat er beperkingen zijn bij de hulpvrager, dit heeft tot gevolg dat er grenzen zijn aan het
herstel en de ontwikkeling.
Groei van de mens: Voor Sela is het van belang dat de hulpvrager aan het einde van het
hulpverleningstraject is gegroeid en ontwikkeld in zijn persoonlijkheid en zelfstandigheid.
Vakmanschap: Voor Sela is het belangrijk dat de mensen die bij Sela hulpverlening geven ook zelf in
ontwikkeling blijven zowel in hun vakmanschap als in hun persoonlijkheid.
Haar bijdrage aan de omgeving:
Het verlangen van Sela is dat mensen sterker en beter in relatie komen te staan met degenen die voor hen
belangrijk zijn in hun leven. Ook in hun werk en in de maatschappij.
Waarin zij zich onderscheidt van soortgelijke organisaties:
Sela onderscheidt zich door de manier van hulpverlening geven en door de beschikbaarheid van diverse
disciplines waardoor er korte lijnen zijn. De korte lijnen en het maatwerk onderscheiden haar van andere
GGZ-instanties. Zoals een cliënt verwoordde: ’Er staat hier zowel letterlijk als figuurlijk geen tafel tussen jou
en ons gezin’. Voor hulpvragers die hun christelijke geloofsovertuiging meegenomen willen zien,
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onderscheidt Sela zich dat zij deze kan integreren tijdens de sessies. Sela geeft aan hulpvragers daarmee de
zekerheid dat zij geen methoden of hulpverleningsmodellen hanteert die tegen het Woord van God ingaan.
Draagvlak bij directie en medewerkers:
Medewerkers onderschrijven de missie. De missie is richtinggevend voor het doen en laten van iedereen in
de organisatie. Uit de missie kunnen SMART doelstellingen gemaakt worden met MAGIE (Meetbaar,
Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend, Engagerend). Dit zowel voor de organisatie als voor haar
medewerkers.
Deze missie gaat zeker 5 jaar mee en is inspirerend omdat elke medewerker uit de uitdaging ’groei voor de
mens’ een SMART-doel kan maken. Dit werkt enthousiasmerend voor de medewerker omdat zij zo haar
eigen vakmanschap bij de tijd kan houden en als persoon binnen haar vakgebied in ontwikkeling kan blijven.
Bestaansrecht:
Sela haalt haar bestaansrecht uit het feit dat zij door het product dat zij levert, namelijk geestelijke
gezondheidszorg, voor de mens die hulp vraagt van betekenis is. Inherent geeft zij hiermee aan de
maatschappij en is daardoor ook van betekenis is voor de maatschappij. Sela heeft hierdoor zowel
bestaansrecht t.o.v. de hulpvrager als t.o.v. de maatschappij.
Visie
Sela wil voor onbepaalde tijd blijven bestaan. Zij zoekt over een x-aantal jaren naar een of twee opvolgers
voor de huidige directeur, Leni Kruijs. Sela wil niet alleen van betekenis zijn voor de hulpvragers en
maatschappij in het hier en nu maar ook op lange termijn. Aangezien Sela een Gezinscentrum is en er
meerdere disciplines zijn voor doelgroepen van diverse leeftijden, kan het zijn dat er twee opvolgers komen.
Een opvolger met expertise voor de volwassenen en een opvolger met expertise voor kinderen en
jongvolwassenen.
Doordat Sela van betekenis voor de maatschappij is, en wil zijn, vindt zij het van belang om in verbinding te
staan met andere hulpverleningsorganisaties en samen te werken met arbo-artsen etc. Tevens dat
gemeenten zorg inkopen bij Sela.
Sela wil bekend staan als een betrouwbaar gezinscentrum dat goede, vakbekwame, mensgerichte, betrokken
hulpverlening geeft.
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