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Het MST is een huis van verbinding. Het MST is een stedelijk centrum voor maatschappelijke dienstverlening dat mensen met elkaar verbindt en ondersteunt. Optrekken met mensen die achterblijven in de samenleving was het doel; mensen in
beeld houden de missie. Verbinding is de kernwaarde en Verbinden is de kernhandeling van de MST-activiteiten.

Het MST is gastvrij. Jaarlijks passeren veel bezoekers de deuren van het MST. Ze
bezoeken spreekuren, doen mee aan activiteiten en cursussen, pakken vrijwilligerswerk op. Anderen zoeken advies of gesprekpartners om persoonlijke kwesties mee door te nemen. We moedigen onderlinge ontmoeting en uitwisseling
aan. Sociale processen vormen een belangrijke basis voor ons ondersteunende
werk.

MST zet in op samen redzaam zijn. Persoonlijke netwerken zijn voor iedereen belangrijk, maar niet iedereen heeft ze. Dat maakt mensen eenzaam en geeft het
gevoel er alleen voor te staan. Individuele problemen hebben altijd een sociale
dimensie. Netwerken spelen vaak een rol in oplossingen voor problemen. Onze
activiteiten zijn een samenspel tussen betaalde krachten, vrijwilligers en stagiairs.
Het netwerk is de grondvorm van dit samenspel: een groep mensen die nauw met
elkaar in contact staat; een lichte en tijdelijke gemeenschapsvorm. Aandacht, bemoediging, onderlinge steun zijn hierin belangrijk. ‘Coaching by community’ noemen we dat. De betaalde krachten letten op de sociale dynamiek. Vrijwilligers,
stagiairs, stafleden en bestuur zijn de knooppunten.

Taalonderwijs is belangrijk in het MST-aanbod. Taalachterstand is vaak deel van
een grotere maatschappelijke problematiek van mensen. Het MST verbindt taalonderwijs met het verbeteren van andere basisvaardigheden. Als kernpartner van
het Taalnetwerk Midden-Brabant doen we dat ook in groter verband. Er zijn hier 4
programmalijnen: het (h)erkennen van laaggeletterheid, het bereiken van laaggeletterden, het aanbod van basisvaardigheden en de programmalijn begrijpelijke
taal. Ook hier wordt taalonderwijs gezien als onderdeel van het verbeteren van
basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Veel bezoekers leven op een bestaansminimum. Ze zijn afhankelijk van uitkerende
instanties om rond te komen. Contact met instanties, mede door de digitalisering,
wordt voor hen steeds complexer. Mensen raken de weg kwijt in de bureaucratie,
steeds opnieuw. Zij kunnen niet goed meekomen in de routes en routines in de
maatschappij. Het belemmert hen in wat het Tilburgse college noemt een ’gezond
en gelukkig’ bestaan in Tilburg. Het MST denkt en helpt mee bij belemmeringen.
Dat gebeurt via spreekuren en trajecten, door ’present’ te zijn of door aandacht
voor levensvragen en zinvragen.
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