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1. Inleiding
De samenleving wordt complexer en in snel tempo digitaler. De wensen
en eisen van onze inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en
bezoekers veranderen continu. Er is een groeiende behoefte aan een open
en transparante overheid. Daarnaast is de wens steeds meer zelf te kunnen
bepalen op welke manier, op welk moment en via welk kanaal producten of
diensten worden ontvangen. Dit vraagt iets van de manier waarop we Onze
Dienstverlening vormgeven. Betrouwbaar, makkelijk, duidelijk en op maat.
Tegelijkertijd dienen we als overheid ook het maatschappelijk belang, moeten
we steeds belangen afwegen en in die afweging moeten we transparant zijn.
Ook onze fysieke omgeving verandert. Het stadskantoor wordt omgetoverd tot het
HUIS van Roosendaal, een HUIS voor iedereen. Het wordt een ontmoetings- en
samenwerkingsplek; een HUIS van en voor Roosendalers, waar we met diverse
overheidspartijen als één overheid samen werken.
Om mee te bewegen met deze ontwikkelingen bouwen we aan ons HUIS en Onze
Dienstverlening. Daarbij onderzoeken we hoe onze systemen en processen Onze
Dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren en investeren we in houding en
gedrag van onze medewerkers.
Met deze geactualiseerde visie bepalen we onze richting voor de komende jaren.
Tientallen gesprekken met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners, bezoekers
en collega’s zijn input geweest voor deze visie. Onze Dienstverlening is onderverdeeld in
twee programmalijnen ‘Oog voor jou’ en ‘Hart voor dienstverlening’. Daarnaast zijn er vijf
breed gedragen dienstverleningsprincipes die beschrijven hoe we zorgen voor passende
dienstverlening voor alle Roosendalers.
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Figuur 1:
Visie op Onze Dienstverlening
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2. Onze Dienstverlening
Dienstverlening is alle directe en indirecte interactie met de samenleving
bij het leveren van producten of diensten van de gemeente Roosendaal.
We voelen ons allemaal eigenaar van Onze Dienstverlening en nemen de
verantwoordelijkheden die daarbij horen. Daarbij wegen we alle belangen af
en hebben we oog voor het algemeen belang én het individu.

Dienstverlening is van ons allemaal
Dat is het doel van Onze Dienstverlening. Daar zijn we nog niet. Dit is een proces waarbij
ruimte is voor leren, ontwikkelen en bijsturen. Met de acties met impact in het dynamisch
uitvoeringsprogramma zetten we daarin de komende jaren de eerste stappen.
Dienstverlening hoort bij ons werk. Onze missie, visie en de kernwaarden (Resultaat
gericht, Samen en De ander centraal) zijn vertaald naar wat deze betekenen voor Onze
Dienstverlening. En Onze Dienstverlening hangt samen met de organisatieontwikkeling,
andere visies, ontwikkelingen en projecten. Hoe? Dienstverlening is de manier waarop we
de dingen doen in de gemeente Roosendaal. Dus niets extra’s, maar wel met oog voor jou
en een kloppend hart voor dienstverlening.

We managen verwachtingen en handelen vanuit het algemeen belang
Als gemeentelijke organisatie hebben we verschillende rollen. De ene keer hebben we
bijvoorbeeld een faciliterende rol, een andere keer een meer sturende rol. We zijn altijd
helder over wat inwoners, ondernemers, partners, bezoekers en collega’s van ons mogen
verwachten. Door hierover vooraf te communiceren en verwachtingen bespreekbaar te
maken, zorgen we voor duidelijkheid.
We hebben te maken met wetten, regels en beleid die aangeven wat onze kaders zijn.
Door de leefwereld van anderen centraal te stellen, kijken we steeds hoe we passende
dienstverlening kunnen leveren. Daarbij wegen we ook het algemeen belang af.
Dat betekent ook dat we soms ‘nee’ als antwoord moeten geven. Daarbij zijn we
transparant in onze afwegingen.
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3. Programmalijnen van
Onze Dienstverlening
Onze Dienstverlening is onderverdeeld in twee programmalijnen ‘Oog voor
jou’ en ‘Hart voor dienstverlening’. Vanuit deze programmalijnen werken we
aan Onze Dienstverlening.

Oog voor jou
In Onze Dienstverlening staat het algemeen belang steeds voorop. Daarbij hebben we
oog voor jou en zien we de behoefte en het perspectief van anderen. We richten Onze
Dienstverlening in op een manier die hier zo goed mogelijk bij past. Dit is plaats- en
tijdsonafhankelijk. We zetten steeds de anderen centraal en zijn zo transparant mogelijk.
Onze systemen en processen helpen ons daarbij.

Hart voor dienstverlening
We voelen ons allemaal eigenaar van Onze Dienstverlening en nemen de
verantwoordelijkheden die daarbij horen. We passen onze houding, gedrag en onze
manier van samenwerken aan op de ander. We handelen mensgericht, nemen initiatief en
hebben lef. We luisteren zonder vooroordelen en met aandacht en komen onze afspraken
na. We werken samen en vanuit vertrouwen in elkaar leveren we maatwerk waar nodig.
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4. Onze dienstverleningsprincipes
Onze Dienstverlening is vertaald naar vijf dienstverleningsprincipes. Dit
zijn leidende principes in ons handelen en in het verder ontwikkelen en
verbeteren van Onze Dienstverlening.

We zetten de behoefte van anderen centraal
De ander staat centraal in ons handelen. We werken vanuit de leefwereld en behoeften
van anderen en leveren daarbij maatwerk. Daarbij richten we ons niet alleen op het
individu, maar handelen altijd in het algemeen belang.
We kijken steeds door de bril van de ander naar de werkelijkheid; naar ons handelen,
onze processen en onze producten en diensten. De ander kan daarbij ook onze collega
of samenwerkingspartner zijn. We oordelen niet, maar proberen de ander te begrijpen
en denken mee. We luisteren en vragen ons daarbij af wat de ander nodig heeft en hoe
we daar met Onze Dienstverlening aan kunnen bijdragen. We leveren maatwerk, digitaal
waar het kan en persoonlijk contact wanneer de ander daar behoefte aan heeft.

We maken het zo makkelijk mogelijk en werken efficiënt
We bieden begrijpelijke en juiste dienstverlening. Wij helpen goed en snel waar nodig,
persoonlijk waar wenselijk. Door gebruik van landelijke standaarden en oplossingen is
Onze Dienstverlening efficiënt. We werken eenduidiger, veiliger en goedkoper.
We communiceren in heldere taal via alle kanalen. We maken het zo makkelijk mogelijk
en bieden begeleiding als de ander er zonder hulp niet uitkomt. Onze gemeentelijke
diensten, processen en systemen standaardiseren en vereenvoudigen we waar
mogelijk. Door dit samen te organiseren kunnen we informatie beschermen en is Onze
Dienstverlening efficiënter, sneller en goedkoper. We gebruiken efficiëntie nooit als
excuus en blijven maatwerk leveren waar dit mogelijk is.

We blijven continu verbeteren en vernieuwen
We leren voortdurend van de klantervaring, zodat proactieve en passende
dienstverlening wordt ervaren. We blijven Onze Dienstverlening voortdurend
verbeteren en vernieuwen.
We zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing van Onze Dienstverlening.
We leren van de klantervaring en passen Onze Dienstverlening waar nodig hierop
aan. Deze proberen we te vernieuwen op basis van ervaringen, kennis en door
slimmer verzamelde en geanalyseerde informatie (data gedreven werken). Dit wordt
ondersteund door technologische of innovatieve ontwikkelingen. We maken daarbij
transparante en duidelijke afwegingen op het gebied van veiligheid, privacy en ethiek.
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We werken als één overheid samen
Samen met onze collega’s, partners en medeoverheden zorgen we ervoor dat de
ander zo goed mogelijk geholpen wordt. We werken vanuit gedeeld eigenaarschap en
voelen ons samen verantwoordelijk.
Inwoners, ondernemers, partners, bezoekers en collega’s ervaren integrale
dienstverlening. Dit vraagt om verregaande samenwerking binnen onze eigen
gemeente, tussen gemeenten onderling én met andere overheden en (keten)partners.
Ook onze processen en procedures worden op elkaar afgestemd. Overbodige
processtappen en handelingen worden geëlimineerd. We werken vanuit gedeeld
eigenaarschap samen om maatschappelijke problemen op te lossen. Hierdoor wordt de
inwoner, ondernemer, partner en bezoeker goed geholpen, ongeacht aan wie de vraag
wordt gesteld. En zij hoeven slechts één keer hun verhaal te vertellen.

We zijn transparant en toegankelijk
We zijn transparant in onze afwegingen en managen verwachtingen. We zijn
toegankelijk en benaderbaar. We komen onze afspraken na. Daarbij kiezen we de rol
die past en communiceren we hier open en transparant over.
We laten proactief zien wat we wel en niet doen en communiceren duidelijk over
wat de ander van ons kan verwachten. We zijn transparant door actief beschikbaar
stellen van informatie. We zijn goed bereikbaar, vindbaar en benaderbaar. We gaan
naar de mensen toe en zijn zichtbaar in wijken en dorpen. We zijn uitnodigend en
staan open voor initiatieven uit de samenleving. We zorgen voor een inclusieve
dienstverlening door gebruik te maken van toegankelijke en laagdrempelige vormen
van dienstverlening. En houden rekening met mensen met een laagtaalvaardigheid en
mensen met een beperking zoals een visuele.
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5. Tot slot
Dienstverlening is van ons allemaal en is continu in ontwikkeling. Om ervoor te
zorgen dat we ons eigenaar voelen en verantwoordelijkheid nemen, investeren
we de komende jaren in Onze Dienstverlening.
Onze aanpak is positief en richt zich op het versterken van initiatieven en projecten in de
organisatie die passen bij Onze Dienstverlening. Om hier invulling aan te geven werken we
met een dynamisch uitvoeringsprogramma aan acties met impact. Dat doen we samen
met inwoners, ondernemers, partners, bezoekers en collega’s. Hun ervaringen staan
daarbij centraal. Deze ervaringen gebruiken we om Onze Dienstverlening te monitoren en
evalueren. Daarbij bieden we ruimte om te leren, ontwikkelen en bij te sturen.

Zo doen we dat in Roosendaal:
Samen werken aan
Onze Dienstverlening voor
alle Roosendalers!
Doelstellingen
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