Griffiekaart gemeente Dordrecht

Wij gaan met veel energie voor goede prestaties en kwaliteit.
Wij staan open voor betere wegen naar succes.

Resultaatgericht

Wij nemen initiatief om het werk van griffie en raad te vernieuwen en verbeteren.

Vooruitgang

Wij geven prioriteit aan zaken die belangrijk en urgent zijn.

Wij zijn ambitieus en tonen hierbij lef.
Wij zijn leergierig en stimuleren elkaar onze talenten te benutten.

Wij proberen goede resultaten te bereiken tegen de laagste kosten.

Wij staan stil bij dingen die goed gaan en die beter kunnen bij griffie en raad en spreken dit uit.

Wij denken na over oplossingen en blijven niet hangen in problemen.

We geven mensen met wie we werken terug wat goed gaat en beter kan.

Wij zijn pas tevreden als onze raad het is.
Wij verplaatsen ons in raadsleden, nemen hen werk uit handen en geven hen (on)gevraagd advies.

Dienstbaar

Wij helpen raadsleden overzicht te krijgen en te houden in dossiers.
Wij werken transparant en controleerbaar en zorgen dat informatie snel en tijdig te vinden is.
Wij zijn benaderbaar en stellen ons flexibel op, ook qua werktijden.

Wat zijn
onze kernwaarden
en welke
werkhoudingen
passen hierbij?

Betrokken

Wij maken ons sterk voor het goed functioneren van de lokale democratie.
Wij zijn bondgenoot en ambassadeur van onze raad.
Wij hebben hart voor de publieke zaak en de stad Dordrecht.

Wij treden als één griffie naar buiten.

Eenheid

Wij zijn politiek neutraal en gaan discreet om met gevoelige en persoonlijke informatie.
Wij werken accuraat, komen na wat we toezeggen of geven tijdig aan als dit niet lukt.
Wij zijn stevig en standvastig en bewaken dat ook anderen zich aan afspraken houden.

Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op ons team.
Wij helpen en informeren elkaar en beseffen dat we alleen als team succesvol zijn.

Betrouwbaar

Wij hebben verstand van zaken en zijn goed in ons vak.

Wij waarderen elkaars kwaliteiten.
Wij zijn geïnteresseerd in het wel en wee van onze collega’s en nemen tijd voor elkaar.

Wij blijven kalm, ook als het druk is.
Wij kunnen helder uitleggen wat we doen, en waarom.

in opdracht van:

Over deze kaart
Op deze griffiekaart staan de kernwaarden van de griffie Dordrecht en de werkhoudingen die hierbij passen.
De kaart geeft richting aan het gedrag van alle griffiemedewerkers en toont waar de Dordtse griffie voor staat.
De kaart is het resultaat van twee denksessies met griffiemedewerkers en twee bijeenkomsten met de burgemeester,
gemeentesecretaris en negen raadsleden van de gemeente Dordrecht. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.
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