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Hier gaan we voor 
onze visie
• We werken professioneel aan een mooi en sterk 

Steenwijkerland. Wendbaar, omgevingsbewust en als 
betrouwbare partner.

• De wensen en behoeften van de samenleving stellen we 
centraal. We denken mee, faciliteren en geven ruimte.

• We zijn betrokken en werken met passie. 
Tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid.

En dit bedoelen we ermee

• Professioneel – deskundig, 
effi  ciënt, kwaliteit op maat, 
verschillende rollen, wendbaar, 
integraal, opgave- en vraag-
gericht, eigenaarschap, leren/
ontwikkelen

• Omgevingsbewust – ogen en 
oren open, van buiten naar 
binnen, politieke antenne, oog 
voor lokaal, externe omgeving, 
netwerken, rolbewust

• Betrouwbaar – zeg wat je doet 
en doe wat je zegt, duidelijkheid 
geven, eenduidig, afspraak is 
afspraak, rol en faciliteren op 
maat, transparant waar het kan, 
veilig en solide

• Betrokken – geïnteresseerd, 
met aandacht, dienstverlenend, 
gedreven, meedenken

Dít is Steenwijkerland
Onze missie, visie, doelen en kernwaarden

Aandacht voor elkaar is…
•   naar elkaar luisteren
•   elkaar opzoeken
•   dienstbaar en respectvol zijn
•   de inwoner en ondernemer  
    centraal zetten

Kernwaarden
•   We zijn betrouwbaar
•   We doen het samen                
•   We blijven ontwikkelen 

met aandacht 
voor elkaar

Organisatiedoelen
Samenleving tevreden 
Bestuur tevreden
Medewerkers vitaal en 
tevreden

... over de realisatie 

van de collegedoelen 

en over de 

ondersteuning aan 

raad en college 

... over onze 

dienstverlening, 

over hoe we integraal 

samenwerken en 

over onze gastvrijheid

... over de positieve 
werksfeer, een fi jne 

werkomgeving, de ruimte voor 
ontwikkeling en over 

een goede werkgever 

Hier staan we voor  
onze missie
• Steenwijkerland is ‘mooi man’! 
• Met plezier werken we samen met onze inwoners en 

ondernemers aan een duurzame leefomgeving.
• Zichtbaar, dienstverlenend en gastvrij.

En dit bedoelen we ermee

• Mooi man – nuchter, mooie 
omgeving en mensen, plezier, 
praktisch, lokaal uit de streek, 
doen, positief en trots

• Werken samen – integraal, 
in- en extern, met keten-
partners, verbinden, participatie, 
er voor elkaar zijn, bestuur en 
organisatie, open en transparant,
iedereen doet mee

• Duurzaam – zorgzaam, zorg-
vuldig omgaan met gebied en 
mensen, solide, duurzaam 
inzetbaar, lange termijn voor 
ogen

• Gastvrij – vraaggericht, 
professioneel, betrokken, trots 
op gebied en werk, contact 
maken, verzorgend

Samenwerken is…
•   samen verantwoordelijk zijn
•   denken vanuit het organisatiebelang
•   respect hebben voor een andere mening
•   de ander actief opzoeken (in huis en
     daarbuiten)

Ontwikkelen is…
•   open staan voor verbetering
•   durven te experimenteren
•   ruimte voor eigen ontwikkeling 
•   geven en nemen

Betrouwbaar is…
•   professioneel zijn en kwaliteit leveren
•   verantwoordelijkheid nemen
•   eerlijk zijn 
•   je aan afspraken houden
•   zorgvuldig en transparant zijn

betrouwbaar en 
professioneel


