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VISIEDOCUMENT IDENTITEIT 

 

Waarom bestaat Distinto? 

Distinto zet zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit in voor 

kinderen en jongeren met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische 

stoornissen en begeleidt hen in hun ontwikkeling. Doel is: het bevorderen van zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid, het bieden van handvatten om goed om te kunnen gaan met de aanwezige 

problematiek en het bieden van begeleiding en ondersteuning aan ouders in hun opvoedingstaak. 

 

Waar komt de christelijke identiteit van Distinto uit voort? 

Onze christelijke identiteit komt voort uit ons geloof in God. Hij heeft ons het leven gegeven, zorgt 

voor ons en houdt van ons. Dit maakt ieder mensenleven waardevol en zinvol. Ook als wij fouten 

maken, blijft Zijn liefde voor ons bestaan: Hij vergeeft en bevrijdt van schuld. 

In Johannes 3:16 staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Juist in de gebrokenheid 

van het bestaan willen wij de liefde van God voor mensen doorgeven aan onze naasten. 

 

De verhalen uit de Bijbel vormen ons uitgangspunt. De samenvatting van de wet zoals Jezus hem 

geeft in Mattheüs 22 stellen wij centraal in ons handelen: ‘Heb de Heer, je God lief met heel je hart 

en met heel je ziel en met heel je verstand, dit is het eerste en grootste gebod. Het tweede is 

daaraan gelijk: Heb je naaste lief als jezelf.’ 

 

God heeft ons zo gemaakt, dat wij op Hem lijken, zo staat in Genesis 1 geschreven. Wij hebben van 

Hem de taak gekregen om te zorgen voor de aarde – en alles wat daarop leeft. Daarmee nemen 

wij een bijzondere positie in op aarde. In de eerste plaats hebben wij een relatie met God en zijn 

afhankelijk van Hem, maar daarnaast moeten wij ons ook verhouden tot onze medemens, tot 

onszelf en tot de aarde waar we op leven. We hebben de ander nodig, maar hebben tegelijkertijd 

ook een verantwoordelijkheid voor die ander. Het mag en kan dus niet alleen gaan om het eigen 

‘ik’, maar ook om hoe de ander tot zijn doel komt. Oog hebben voor de ander - in het bijzonder de 

kwetsbare ander - is een fundamentele, christelijke waarde. 

 

Waar is de christelijke identiteit van Distinto aan te herkennen? 

Er bestaan veel verschillende christelijke kerken in Nederland. Ook zijn er veel verschillende 

manieren waarop mensen hun christelijk geloof in de praktijk brengen. Binnen Distinto leggen wij 

niet de nadruk op deze verschillen, maar richten wij ons op wat ons bindt. 

 

Onze medewerkers doen hun werk vanuit bewogenheid met de kwetsbare medemens. Deze 

bewogenheid komt voort uit Gods liefde voor mensen. Bewogenheid en liefde, gecombineerd met 

een actieve inzet om de ander te helpen, kun je benoemen als ‘barmhartigheid’. Barmhartigheid is 

een grondhouding van onze medewerkers. 
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In onze begeleiding geven wij de kinderen mee dat zij van waarde zijn, dat zij geliefd zijn. Ook geven 

wij op eigentijdse wijze aandacht aan de christelijke tradities, normen en waarden. Hierin is veel 

ruimte voor diversiteit. 

 

De christelijke identiteit van Distinto wordt op de volgende manier zichtbaar in het handelen van 

onze medewerkers: 

 

• Wij zetten ons met liefde en bewogenheid in voor kinderen en hun ouders; 

• Wij zoeken naar samenwerking en verbinding: de christelijke identiteit kan een extra 

dimensie geven aan de begeleiding; 

• Wij gaan respectvol om met de (geloofs)overtuiging van kinderen en hun ouders, of deze 

nu christelijk, anders of niet-religieus van aard is; 

• Tijdens de opvang komt onze christelijke identiteit tot uiting door: 

 Gebed tijdens het eten en aan het eind van de dag; 

 Het voorlezen van verhalen uit de Bijbel; 

 Stille tijd op zondagmorgen volgens een vast programma; 

 Ons mediagebruik te toetsen aan de Tien Geboden; 

 Aandacht te besteden aan christelijke vieringen en gedenkdagen, zoals Goede 

Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Bid- en Dankdag en Kerst. 

 

Bij Distinto komen veel kinderen en ouders met een andere levensbeschouwelijke of niet religieuze 

achtergrond. We benadrukken dat iedereen zich van harte welkom mag weten. Wel vinden we het 

belangrijk dat de uitgangspunten van Distinto worden gerespecteerd. 

 

Dit visiedocument wordt tijdens de intake met ouders gedeeld. Ook is het document te vinden op 

onze website. 

 

 

 


