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Toegang

•

• WF[PFLFOVPQ FOVLVOUPOTNBLLFMJKLCFSFJLFO
•

• 6IFFGUÊÊODPOUBDUQFSTPPOWBOVJUEFHFNFFOUF

Beleving

• 6LVOUPOTCFSFJLFOWJBFFOPGNFFSEFSFHFXFOTUFLBOBMFO
• 6WJOEUFFOFJHFOQPSUBBMNFUBMMFFOOPPE[BLFMJKLFJOGPSNBUJF

•

• 0O[FEJFOTUWFSMFOJOHJTQFSTPPOMJKL

• We werken samen met u aande
oplossing

•

• U bent welkom in FFOvroegstadium om uw plan
tepresenteren

Onze afwegingen zijnbegrijpelijk
en consistent
U weet waar u aan toe bent. Het
is duidelijk wat u van ons kunt
verwachten
U heeft grip op VXeigen
oplossing en werkwijze enwij
ondersteunen u daarbij
We kijken naar uw vraag en de
mogelijkheden van uw hele
bedrijf
Samen met u bedenken we
oplossingen op het gebiedvan
bouwveiligheid, milieu en
leefomgeving

• Uw wens staat centraal

Jan

We zijn transparant. U begrijpt
hoe de procedure, regels en
kosten in elkaar zitten

•

We geven u steeds inzicht en
duidelijkheid over de te volgen
stappen

•

U hoort vroegtijdig de mogelijke
risico’s (tijd, geld, etc.); er zijn
geen verrassingen

•

Eva

David

•

•

Albert

We leggen uit welk doel een
vergunning dient en we helpenu
met interpreteren van alle
informatie

Friso

Hendrik

Sietske

Assortiment

Rianne

• We helpen u met het vinden van de juiste oplossing, ook als we
er met standaardproducten niet uitkomen
• We stemmen samen de oplossing af op uw situatie

Prijs

• We kennen uw situatie en we checken proactief op uw
aanvullende behoeften

• 8BUVCFUBBMU JTJOWFSIPVEJOHNFUEFHFCPEFOIVMQ

• We vragen of u ook samenwerkt met belanghebbenden

• 6IPPSU[PTOFMNPHFMJKLXBUEFUPUBMFLPTUFO[JKO
• 0O[FQSJKTJTNBBUXFSLFOBGHFTUFNEPQWFFMPGXFJOJH
POEFSTUFVOJOH

8FTUJNVMFSFOJOJUJUJBUJFWFOEJF
BBOTMVJUFOCJKPO[F
HFNFFOUFMJKLFTQFFSQVOUFO

• 8JKCJFEFOFFOJO[JDIUFMJKLFFOMFFTCBSFMFHFTWFSPSEFOJOH

• U ervaart persoonlijkedienstverlening
• 8FIFCCFOPPHWPPSVBMTPOEFSOFNFSFOWPPSEF
CFMBOHIFCCFOEFOJOVXPNHFWJOH

Relevant &
$ompleet

Klantinterface
Bedrijfsvoering

Klantinterface
Bedrijfsvoering

Financiën

HRM en Besturing
• Durf kaders los te laten en
denk mee
• Faciliteer de partner
• Omdenken (cocreatie is
breed toepasbaar)
• Inspireer de betrokkenen
(zowel initiatiefnemer als
belanghebbenden)
• Medewerkers verleiden
inwoners en ondernemers
tot deelname

• Door samen te werkenmet
partnerT houden we
gezamenlijk de kosten in de
hand

• Wij helpen de betrokkenen
bij het vinden van de juiste
NFOTFO
• 8JKIBOEFMFOJOEFHFFTUWBO
EFXFU OJFUOBBSEFMFUUFS
WBOEFXFU
• %FDBTFNBOBHFSJTLVOEJH
FOHFFOEPPSHFFGMVJL IJK
CFUSFLUQFSPOEFSEFFMPG
TUBQEFKVJTUFEFTLVOEJHFO
• ;FHXBUKFEPFU FOEPFXBU
KF[FHU

Processen
• Het proces ondersteunt
burgerinitiatieven en
initiatieven vanuit de
gemeente

• 8JKDPBDIFOPO[FNFOTFO

• Het proces zorgt voor
verbinding van de mensen

• 0O[FCFTUVVSTMBHFO[JKO
HPFENFUFMLBBSWFSCPOEFO

• Elk proces is uniek en het
resultaat staat niet vast
• Type en momenten van
besluitvorming is aan het
begin van het proces
bekend
• #FUSPLLFOQBSUJKFO
WFSXJK[FOEPPSOBBSPOT

Informatisering

• ,FV[FWBOHFNFFOUFXFML
TFSWJDFMFWFMXPSEUHFMFWFSE
• 8FIFCCFOEVJEFMJKLFSFHFMT
WPPSCFTUVVSMJKLF
BGXFHJOHTSVJNUF
• %FLFUFOQSPDFTTFOFO
LFUFOQBSUOFST[JKOFFO
JOUFHSBBMPOEFSEFFMWBOPOT
QSPDFT

• We geven informatie over
hoe en wat incl. vrijheden en
beperkingen
• We stellen de gemeentelijke
informatie beschikbaar
• We stellen vraag en aanbod
(ideeën en mensen) via een
portaal beschikbaar
• We helpen informatie
vinden met beschikbare
informatiesystemen

• .5TUVVSUPQ
BGEFMJOHTPWFSTUJKHFOEF
TBNFOXFSLJOH
• 0O[FÊÊOWPPSEFVSJTHPFE
HFSFHFME

Directie




Bestuur

• 8FCJFEFODPODSFUFFO
QSBLUJTDIFJOGPSNBUJF
PWFSXBUWFSHVOOJOHTWSJK
LBO
• 0O[FJOGPSNBUJFFOEF
IPFWFFMIFJEJOGPSNBUJFJT
CFWBUCBBS CFHSJKQFMJKLFO
SFMFWBOU
• 0O[FEBUBMFWFSUNFUBEBUB
WPPSTUVSJOHFOCFMFJE
• 8FXFSLFO[BBLHFSJDIU

• We minimaliseren de kosten
van het totaalpakket van de
producten
• De kosten van maatwerk
vinden een rechtvaardiging
in het maatschappelijk
belang

• ,PTUFO[JKOSFBMJTUJTDIFO
LPNFOPWFSFFONFUJOUFSOF
LPTUFO
• 8FLVOOFOEF80;
NBLLFMJKLIBOEIBWFO

