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Mindermobielenvervoer Link58 

 

WELKOM AAN BOORD 
Het Linkteam telt voortaan 2 extra collega’s die we hartelijk 

welkom heten. Zij zullen onze klanten enthousiast in 

bovengenoemde outfit ter bestemming brengen. Welke 

waarden gaan er schuil achter deze zogenaamde wit-blauwe look 

sinds onze samenwerking met Ben Woonzorgnetwerk? 

Ben Woonzorgnetwerk is de naam van een nieuwe organisatie 

die officieel gestart is op 1 januari 2022 na de fusie van 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw uit Roeselare en Open Kring 

vzw uit Ardooie. Onze vervoersdienst Link58 werkt ruim 10 jaar 

nauw samen met Open Kring en bijgevolg dus ook met het 

nieuwe Ben Woonzorgnetwerk. Dit woonzorgnetwerk en ons 

mindermobielenvervoer delen dezelfde kernwaarden. In deze 

Linkflash geven we graag wat uitleg bij de waarden die ons 

motiveren om onze klanten met plezier te vervoeren. 

BEN waardevol. 
We handelen en leven volgens onze kernwaarden. Deze zijn heel 

waardevol. 

EIGENHEID: Je authentieke zelf is je beste zelf. 

Hier mag je zijn wie je echt bent. Je authentieke zelf. We hebben 

elk ons verhaal. Elk ons talent. Dat maakt het net boeiend. We 

leren je graag helemaal kennen. We hebben allen meer dan één 

rol in ’t leven. Het geheel vormt ons levensverhaal. Leef hier je 

eigen leven. Dat kan. Nog altijd. Die vrijheid heb je hier. We horen 

graag je mening. Die doet er toe. Jij beslist mee. Je inspraak 

maakt het verschil. Zo blijven we verbonden. 

 

 

Beste klant, 

Wij vervoeren met onze 

aangepaste voertuigen zowel 

jonge mensen met een beperking 

als zorgbehoevende senioren uit 

Ardooie, Koolskamp en omgeving. 

Wij helpen u met boodschappen, 

doktersconsultaties, familie- of 

vriendenbezoek, enz.   

We rijden elke dag behalve op 

zon- en feestdagen, zowel zittend 

als rolwagenvervoer.  We steunen 

  

 

 

Mits overleg helpen we eventueel 

buiten de normale werkuren van 

8u tot 18u. Onze ‘Link’ staat voor 

de verbondenheid met zij die 

behoefte hebben aan meer 

mobiliteit. ‘58’ verwijst naar het 

huisnummer. Het vervoer wordt 

betaald met dienstencheques 

(verplaatsingstijd) en er wordt 

bijkomend 0,50 euro per 

kilometer aangerekend.  

Vzw Link 58 

Kortrijksestraat 58 

8850 Ardooie 

051 74 02 67 

post@link58.be 

www.link58.be  
 

Zit je met een vraag? 

Aarzel dan niet om ons te 

contacteren!  

 

Link-58-Flash 
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GOESTING: Graag doen wat je doet. 

Als iemand iets graag doet, dan voel je dat. Dat zie je. De BEN medewerkers voeren iets vol goesting 

uit voor een ander. Ze komen met goesting tegemoet aan iemands vraag. Dat scheelt heel wat. Door 

met goesting door het leven te gaan, motiveer je niet alleen jezelf maar ook de mensen rondom je. 

Een aanstekelijkheid die onmisbaar is. Bij BEN pakken we de zaken graag aan. We nemen onze 

verantwoordelijkheid. We zijn doeners. We gaan graag een stapje verder en inspireren de anderen. 

VERNIEUWEN: Streef naar het beste. 

BEN is mee met wat er leeft. Zodat we een betere versie van onszelf kunnen worden. Geef ons 

mogelijke verbeteringen gerust door. Zodat we samen groeien. Als organisatie en als mens. Duurzame 

vernieuwing omarmen we graag omdat die ons ook verbindt. We veranderen niet om te veranderen 

maar vanuit een perspectief dat het beter kan. We optimaliseren ten goede van onze bewoners en 

collega’s. Dus durf anders te denken, durf gerust creatief met oplossingen te komen. Niet de 

grootsheid van de verandering telt, wel het verschil dat ze maakt voor ons allemaal. 

VRIENDELIJKHEID: Een oprechte glimlach doet wonderen. 

Spontaan iemand helpen zonder iets terug te verwachten. Oprecht begaan zijn met de andere mensen 

rondom je. Dat is vriendelijkheid op zijn best. Met een open positieve houding raak je anderen. Zorg 

je voor die onmisbare verbondenheid. De BEN medewerkers zoeken actief contact en geven op een 

warme manier blijk dat ze je zien. Echt zien. En bekommerd zijn om wie je bent. En hoe je je voelt. Wat 

je spontaan geeft, krijg je terug. 

RESPECT: Een onmisbare basishouding. 

Bij BEN staat respect centraal. We houden rekening met de ander. Met zijn identiteit. Zijn eigenheid. 

Zijn grenzen. Zijn mening. Dat vraag een open geest ingesteldheid. Toon waardering en geef de ander 

erkenning. Een respectvolle basishouding brengt een gelukkiger leven met zich mee. Zorgt voor groei 

doordat je de wereld en de mensen erin op een andere manier gaat bekijken. Met respect voor elkaar 

voel je je sneller verbonden. Niet enkel respect voor een ander, ook respect voor jezelf is van belang. 

Geef dus zelf ook je grenzen of noden aan. 

HUISELIJK: Gemoedelijkheid en gezelligheid troef. 

Bij BEN bieden we een warme en sfeervolle omgeving aan. Dit is je nieuwe, gezellige plekje waar je 

gewone leven verdergezet wordt. Anders. Dat wel. Maar in alle vrijheid en veiligheid. Gedragen en 

ondersteund door onze medewerkers en vrijwilligers. Of je nu op je kamer bent of gezellig samen met 

medebewoners, of bezoek krijgt van familie, we zetten in op huiselijkheid zodat je je hier goed voelt. 

Verbonden met familie, vrienden en medebewoners. Geborgen. Daar helpen we je graag bij. 

BEN altijd welkom. Ons woonzorgnetwerk verwelkomt iedereen. BEN-WOONZORGNETWERK.BE 

      

 

 

 

 

 


