5 KERNWAARDEN DIE ER TOE DOEN
Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het
aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want
RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij jullie,
onze medewerkers. Samen vormen we een gemotiveerde en hechte
medewerkersploeg om in die opdracht te kunnen slagen.

Wat zijn kernwaarden?
Om onze missie te verwezenlijken, legden we vijf kernwaarden vast als
leidraad. Die waarden helpen ons de verwachtingen in te lossen. Het zijn
regels van goed fatsoen of zaken die we collectief juist en goed vinden.
Idealen die we waarderen, die ons motiveren en waar we trots op zijn.
Die kernwaarden zitten in de genen van onze organisatie. We willen
iedereen mee aan boord. Dat is immers de sleutel tot succes, want
iedereen doet R toe.

Waarom kernwaarden?
Als we allemaal samen die waarden dragen, zal je merken dat alles veel
vlotter gaat. Want jij en al je collega’s weten dan hoe jullie de dingen moeten
aanpakken. Door allemaal samen die waarden in de praktijk te brengen,
werken we ook aan een betere dienstverlening voor de burger. Want
onze klant doet R toe.

Onze 5 kernwaarden:

VERTROUWEN
VOORTDUREND VERBETEREN
SAMENWERKEN
KLANT CENTRAAL
ENGAGEMENT
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• We kunnen op elkaar rekenen.
• Vertrouwen is een tweerichtingsverkeer: we geven
vertrouwen en krijgen vertrouwen.
• Vertrouwen geven betekent dat we in de expertise
en de professionaliteit van onze collega’s geloven.
• Het vertrouwen krijg je door te laten zien dat de
taken die je toegewezen krijgt, correct uitgevoerd
worden.
• We werken open en transparant: we zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen om zo, dag na dag,
het vertrouwen te verdienen. De feedback van de
collega’s helpt ons vooruit.
• We staan optimistisch op de werkvloer want we
hebben er alle vertrouwen in dat we ons doel samen
bereiken.
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• We streven er naar om elke dag beter te worden,
zelfs in de kleinste dingen.
• Wat goed werkt, behouden we. Wat beter kan,
veranderen we. Door efficiënter te werken, door
open te staan voor vernieuwing, door in dialoog
te treden met klanten en collega’s en hun feedback
ter harte te nemen.
• We willen continu blijven groeien: op persoonlijk
vlak, als team én als organisatie.
• We zijn alert en kritisch en durven onszelf in vraag
stellen, bij te scholen én te falen. Zodat we kunnen
bijleren én bijsturen waar nodig.
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• We streven hetzelfde doel na. Door allemaal samen
aan dezelfde kar te trekken, werken we niet alleen
efficiënter, het helpt ons de resultaten naar een
hoger niveau te tillen.
• We blijven niet op ons eilandje zitten, maar gaan
ook na hoe we andere diensten of zelfs andere
organisaties kunnen helpen, los van ons eigen doel.
• Door samen te werken, leren we van elkaar. We
leren elkaars sterktes kennen en gebruiken en
slagen er zo in om als organisatie vooruit te gaan.
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KLANT CENTRAAL
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• Alles wat we doen, doen we in functie van onze klant
(bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen
en andere stadsdiensten, kortom iedereen).
• We doen er alles aan om de wensen en behoeftes
van onze klant te leren kennen, te anticiperen op die
wensen en ernaar te handelen. Zo maken we onze
dienstverlening, producten en processen nog beter
en onze communicatie duidelijker.
• Op die manier wordt onze klant onze beste
ambassadeur.
• Onze medewerkers krijgen hiervoor de juiste
kaders, kennis en vrijheid aangeboden om in te
spelen op de wensen van klanten.
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ENGAGEMENT
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ENGAGEMENT BIJ
• We zetten ons vol goesting en passie in en nemen
onze verantwoordelijkheid op.
• Als het moet, steken we een tandje bij en doen we
net dat ietsje meer voor onze klant of onze collega’s,
zodat we het gewenste resultaat behalen.
• We durven initiatief te nemen en een project echt
aan te pakken op een bevlogen en betrokken manier.
• Doordat we Roeselare in ons hart dragen,
voelen we ons sterk verbonden met de stad en
zijn medewerkers.
• We zijn trots om te werken voor onze stad.
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| 1. Kimberley Van Luchem • Strategische cel | 2. Tim Vanloocke • ICT | 3. Geert Sintobin • Algemeen Directeur
| 4. Delphine Verschaeve • Vrijetijdspunt | 5. Jan Butaye • Leefmilieu
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| 6. Jolien Vergote • Toerisme/KOERS | 7. Frederick Deconinck • Sitebeheer vrijetijdslocaties | 8. Anne-Mieke
De Wilde • Welzijnshuis | 9. Sabine Trotteyn • Schoonmaak | 10. Bert Vanhuyse • Klimaat, Energie &
Duurzaamheid | 11. Myriam Van Bastelaere • Projecten Openbaar Domein | 12. Kenneth Van Engelandt •
Gemeenschapswacht | 13. Steven Deseure • Personeelsbeheer | 14. Fotograaf + supportteam

