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Inspiratie uit Sittard

Samen met inwoners, ondernemers  en partners in  onze gemeente en regio

werken we aan maatschappelijke  opgaven.

Hoe we het intern regelen is ons probleem, maar  we zorgen  er voor dat onze

organisatie  op inwoners, ondernemers en partners eenvoudig  en transparant

overkomt.

We redeneren vanuit  de logica  van onze  omgeving  en passen daar onze

organisatie op  aan.

Het in balans  houden  van opgaven  en randvoorwaarden  is de kernopgave

van het directieteam.

Vernieuwing  is niet alleen in nieuwe  rollen  leren opereren, maar ook  ons

denken en doen in  klassieke rollen  vernieuwen

We gaan spanningen  niet uit de weg, maar proberen de onderliggende

dynamieken  te doorgronden  en daarvoor  groeien.
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•       Niet instrueren, wel verantwoordelijk maken;

•       Niet controleren, wel output afspreken;

•       Niet meedenken, wel verwarren;

•       Niet antwoorden, wel tegenvragen;

•       Niet motiveren, wel faciliteren;

•       Niet kritisch zijn, wel een blije eikel zijn;

•       Niet ergeren, wel negeren;

•       Niet coachen, wel vertrouwen

•       Niet voorbeeld gedrag vertonen, wel interesse hebben
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