
 

Kernwaarden en leefregels voor medewerkers van de 

gemeente Deventer 

 

Hieronder hebben wij de kernwaarden en leefregels voor onze organisatie geformuleerd. De 

kernwaarden en leefregels vormen tezamen een kompas en een toetssteen voor het collectief en 

individueel handelen binnen onze organisatie. Wij zijn op de naleving daarvan persoonlijk 

aanspreekbaar door iedere medewerker binnen de organisatie en vervullen daarin een 

voorbeeldfunctie. Omgekeerd verwachten wij ook van onze medewerkers dat ze invulling geven aan 

deze kernwaarden en dat ze zich houden aan de leefregels.  

 

Wij zijn verantwoordelijk: 

 

 Wij stellen het belang van onze gemeente als geheel boven ons eigen belang en dragen het 

belang van de gemeente actief naar buiten toe uit. 

 Wij zoeken actief naar samenwerking met anderen buiten en binnen onze organisatie om het 

allerbeste te bereiken voor onze burgers. 

 Wij voeren ons werk uit op de beste manier die wenselijk en mogelijk is en zijn daarin veeleisend 

naar onszelf en naar elkaar.  

 Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en de kwaliteit van ons werk, zijn daarop 

aanspreekbaar en spreken ook anderen daarop aan. 

 

Wij tonen durf: 
 

 Wij nemen initiatieven en handelen oplossingsgericht en resultaatgericht.  

 Wij durven buiten gebaande paden te treden, van vaste patronen af te wijken en weloverwogen 

risico’s te nemen als dat in het belang is van onze burgers. 

 Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons werk beter en slimmer te doen in het belang 

van onze burgers.  

 

Wij zijn open naar elkaar: 
 

 Wij delen kennis en informatie op een open, tijdige en eerlijke manier en houden geen relevante 

informatie voor elkaar achter. 

 Wij beschadigen elkaar niet door te roddelen en door informatie te verspreiden die anderen kan 

schaden. 

 Wij luisteren naar elkaar en moedigen het uiten van afwijkende en kritische meningen aan. 

 

Wij zijn zorgzaam naar elkaar: 

 

 Wij steunen elkaar ook in minder goede tijden en vieren successen met elkaar. 

 Wij dragen bij aan een goede werksfeer en goede onderlinge verhoudingen. 

 
 


