Cultuurkaart

Dienstbaar

Eenheid

Plezier

Wat zijn onze
kernwaarden en
welke werkhoudingen
passen hierbij?
Slagkracht

Vertrouwen

Vooruitgang

in opdracht van:

Wij zijn er voor onze inwoners en dienen het maatschappelijk belang.
Wij geven onze bestuurders onpartijdig advies en bieden hen tegenspraak.
Wij verplaatsen ons in onze inwoners, partners en elkaar, en zijn vriendelijk en toegankelijk.
Wij hebben oog voor verschil en ontfermen ons over wie kwetsbaar is of het moeilijk heeft.
Wij maken heldere afspraken, houden ons hieraan of geven tijdig aan als dit niet lukt.

Wij vormen samen één organisatie en zijn loyaal aan de gemeente en elkaar.
Wij kijken verder dan ons eigen werk en vermijden het denken in hokjes.
Wij weten wie wat doet en werken vanuit heldere verantwoordelijkheden.
Wij vragen en bieden elkaar hulp en staan open voor suggesties.
Wij tonen interesse in elkaar en houden elkaar actief op de hoogte van relevante zaken.
Wij kunnen op elkaar bouwen en rekenen, ook in lastige situaties.

Wij zijn trots op onze organisatie en gemeente en stralen dit uit.
Wij vieren onze mijlpalen en successen samen.
Wij doen ons werk met plezier en humor en hebben aandacht voor onze gezondheid.
Wij waarderen elkaars inspanningen en spreken onze waardering voor elkaar uit.
Wij hebben invloed op hoe wij ons werk doen en bewaken de balans tussen werk en privé.

Wij stellen realistische doelen en werken resultaatgericht.
Wij zijn zelfbewust en werken doortastend.
Wij werken samen met anderen om tot de beste resultaten te komen.
Wij zijn duidelijk in wat wij wel en niet (kunnen) doen, en onderbouwen onze keuzes.
Wij bepalen samen wat belangrijk is en maken hier tijd voor.

Wij staan open voor initiatieven van inwoners en partners en benutten hun kennis.
Wij werken in een prettige sfeer: open, eerlijk, respectvol en veilig.
Wij werken vanuit vertrouwen in ons eigen kunnen en in dat van elkaar.
Wij mogen het met elkaar oneens zijn en zoeken dan naar een oplossing.
Wij spreken elkaar aan, ook als dingen niet goed gaan, en kunnen hiermee omgaan.
Wij mogen fouten maken.
Wij hebben de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te dragen en te nemen.

Wij dragen bij aan voorspoed van onze inwoners en een leefbare gemeente.
Wij reflecteren op onszelf, ons werk en elkaar, en leren hiervan.
Wij benutten elkaars sterke kanten en staan open voor ideeën en initiatieven.
Wij zijn leergierig en stimuleren elkaar onze talenten te benutten.
Wij scheppen ruimte voor creativiteit, vernieuwing en anders denken.
Wij geven en volgen het goede voorbeeld, zowel aan elkaar als aan de buitenwereld.

Over deze kaart
Deze Cultuurkaart toont de gewenste organisatiecultuur van de ambtelijke organisatie van de gemeente Groningen. Deze organisatiecultuur
sluit aan bij de organisatievisie van de gemeente. De cultuur bestaat uit zes kernwaarden en werkhoudingen die passen bij deze kernwaarden.
Deze kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek op basis van 31 cultuursessies die denkbegeleiders van de gemeente Groningen hielden met
meer dan 150 medewerkers van de gemeente Groningen. Wij danken alle deelnemers én de denkbegeleiders voor hun inzet en denkwerk.
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