Dordts DNA
In Dordrecht werken we volgens
deze kernwaarden
Perspectief

= het samen creëren van mogelijkheden om te groeien. De bewoner
bepaalt het perspectief en dat staat centraal; het is zijn weg.

DIT DOEN WE WEL
DIT DOEN WE NIET

Gouden regels
We kijken altijd naar wat wel kan. We zoeken creatief naar mogelijkheden
om te groeien. We creëren samen met de bewoner een duurzame praktische
oplossing op maat. We kijken verder dan de eerste vraag. We creëren inzicht,
uitzicht en overzicht.

Respectvol

= het met een open houding en op basis van
gelijkwaardigheid werken aan een vertrouwens- en
samenwerkingsrelatie met de bewoner.

Gouden regels
We sluiten, vanuit onze
professionaliteit en empathie, met
taal en houding aan bij de bewoner.
We creëren persoonlijk contact en zijn
nabij. Iedereen is welkom. We luisteren
en stellen open vragen aan de bewoner
om van de bewoner te horen wat hij/zij
nodig heeft.

Gouden regels
We zijn zichtbaar. We praten mét de
bewoner en bespreken wederzijdse
verwachtingen. We doen wat we
zeggen, en zeggen wat we doen.
Gegevens en informatie over de
bewoner is van de bewoner.
De bewoner bepaalt wat met wie
gedeeld wordt.

Samenwerken

= het vanuit vertrouwen en
verantwoordelijkheid samen met de
bewoner, de buurt en andere partners
rondom de bewoner werken aan een
oplossing.

Gouden regels
We zijn laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar voor bewoners, en
zoeken bewoners ook actief op. We zijn transparant naar bewoner, buurt en
samenwerkingspartner, en bespreken wederzijdse verwachtingen. Samen met
samenwerkingspartners zijn we één geheel en één geluid naar de bewoner.
We laten het eigenaarschap bij de bewoner en nemen verantwoordelijkheid als
professional. We vragen en geven feedback, en evalueren de samenwerking.

EN ZO DOEN WE HET NIET

Transparant

= het open, eerlijk en duidelijk zijn naar bewoners
en samenwerkingspartners.

>

Dordts DNA
De keerzijde

DIT DOEN WE WEL

Perspectief

= het samen creëren van mogelijkheden om te groeien. De bewoner
bepaalt het perspectief en dat staat centraal; het is zijn weg.

Wat doen we niet:
• Direct in de actie & overnemen
• Hokjesgeest & star denken
• Systeemwereld boven mens
• Denken voor de bewoner of willen beschermen
voor een teleurstelling die je niet kunt voorzien

Wat doen we niet:
• Over de bewoner of elkaar praten
• Zonder medeweten van de
bewoner handelen
• Aannames doen & stigmatiseren

Transparant

= het open, eerlijk en duidelijk zijn naar bewoners
en samenwerkingspartners.

Respectvol

= het met een open houding en op basis van
gelijkwaardigheid werken aan een vertrouwens- en
samenwerkingsrelatie met de bewoner.

Samenwerken

Wat doen we niet:
• Oordelen over iemands zijn
• Praten over de bewoners
• Onaangekondigd handelen
• Afspraken niet nakomen

= het vanuit vertrouwen en
verantwoordelijkheid samen met de
bewoner, de buurt en andere partners
rondom de bewoner werken aan een
oplossing.

Wat doen we niet:
• Over de bewoner besluiten & overnemen
• Los van elkaar werken, vanuit schotten, aanbod en organisatiebelang
• Passief zijn en verantwoordelijkheden van ons afschuiven
• Aanmodderen & bewoner en samenwerkingspartners laten wachten

EN ZO DOEN WE HET WEL

DIT DOEN WE NIET
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