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Je leert een stad kennen door er te zijn en door haar straten en wijken te lopen. Door de lucht te 

proeven en de mensen te ontmoeten. Venlo is zowel stad als dorp. Zowel bruisend als een beetje 

te bescheiden. Eigenwijs en toch altijd zoekend naar de gulden middenweg. Onze gemeentelijke 

organisatie is met hart en ziel verbonden aan deze prachtige stad.

In dit boekje vertellen we je daarom wie wij zijn en wat we belangrijk vinden. Zo belangrijk dat we daar 

al ons handelen aan toetsen en door laten leiden. We delen onze eigenschappen en karaktertrekken 

met je zodat je ons leert kennen en weet wat je kunt verwachten als we elkaar ontmoeten. Je weet 

dan ook wat je van ons mag verwachten als je ons nodig hebt.  

We vertellen hoe we omgaan met onze omgeving, met onze inwoners en onze medewerkers, en 

hoe we graag willen dat zij met ons omgaan. Venlo is centrumstad van Noord- en Midden-Limburg, 

en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. 

WELKOM!
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Er is één onderwerp waarmee Venlo zich wereldwijd profileert, 
positioneert en onderscheidt, en dat is het principe van cradle 
to cradle. Van de wieg tot de wieg. Denken in cirkelgangen, 
duurzaamheid en toekomstige generaties.
De gemeente Venlo heeft die principes van cradle to cradle omarmd, 
en past ze toe in de ontwikkeling van zowel stad als regio. In het 
ruimtelijk-economische domein in bijvoorbeeld de bouw van 
sporthallen voor onze jeugd en de uitgifte van bedrijventerreinen. 
Maar net zo goed binnen het sociale domein, zoals het onderwijs 
en de inrichting van de zorg. Cradle to cradle is het goud van  
Venlo, en Venlo is de cradle to cradle hoofdstad van Europa, 
misschien wel van de wereld. 

Ook ons nieuwe stadskantoor is ontworpen, ontwikkeld en  
gebouwd volgens de principes van cradle to cradle, en dat 
zie je. Die zichtbare buitenkant hebben we willen vertalen 
naar de binnenkant: naar onze manier van denken en werken. 
Buiten- en binnenkant zijn congruent en versterken elkaar. 

De zeven principes van cradle to cradle zijn vertaald naar zeven 
uitgangspunten van besturing, samenwerking en organisatie:

1. Blijf innoveren
2. Verbind plaats en context, verbind belangen
3. Kringloop is onze kracht
4. Geniet van mobiliteit
5. Maak gebruik van aanwezige energie
6. Creëer helderheid
7. Ontwerp voor toekomstige generaties

Zij vertellen je wie we zijn, waarom we zijn en wat we belangrijk 
vinden. En wat dat betekent voor de praktijk vloeit daar automa-
tisch uit voort.

Alle inwoners van Venlo. Alle bedrijven, instellingen, scholen  
en verenigingen. Alle talentjes, pechvogels, goede buren en  
verre vrienden. Alle bestuurders, ambtenaren, nieuwkomers
en oudgedienden. 

Samen zijn wij Venlo. En we heten je van harte welkom.

RAAD, COLLEGE EN ORGANISATIE IN EEN GOEDE VERHOUDING

NEDERLAND RECHTSTAAT   Nederland is een rechtstaat. De overheid is ontstaan op basis van het recht, ze functioneert op basis van het recht, en 
de grenzen van bevoegdheden worden door het recht bepaald. Dit brengt een bijzondere positie met zich mee. De belangrijkste taak van de overheid, 
en dus ook voor de gemeente Venlo, is kwaliteit bieden op het gebied van handhaving, zorg en dienstverlening voor haar inwoners, bedrijven en 
instellingen. Dit doen we met publieke middelen, in de volksmond ‘geld van een ander’. In veel gevallen hebben we een monopoliepositie en we hebben 

ZEVEN PIJLERS ZIJN ONS FUNDAMENT
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• De wereld is onze werkplek en we staan open   
 voor haar invloed.
• We denken in oplossingen en delen onze kennis.
• We zoeken altijd naar de toegevoegde waarde.

Sociale innovatie is het nieuwe recept. Die maken we zichtbaar 
in de hechte netwerken tussen de collega’s onderling, en tussen 
medewerkers en hun omgeving. Net als veel andere overheids- 
organisaties was ook Venlo vroeger vooral hiërarchisch ingestoken. 
Maar dat is niet meer van deze tijd. Onze mensen werken nu op 
verschillende locaties en waar nodig in wisselende teams.  
Het nieuwe stadskantoor is ons hoofdkwartier en blikvanger:  
een inspirerend gebouw dat met zijn buiten- en binnenkant  
de waarde uitstraalt waar de organisatie voor staat. Maar onze 
werkplek is uitgebreid tot de hele stad en de regio. We werken 
dicht op de samenleving en laten haar input en invloed tot ons 
komen. Er is focus op het delen van kennis en op vernieuwing. 
Nieuwe paden komen bottom up tot stand vanuit een brede be- 
trokkenheid van alle medewerkers. Sociale innovatie is vanuit intern 
organisatieperspectief het antwoord op ‘loslaten in vertrouwen’. 

We werken op basis van gelijkwaardigheid samen met onze  
inwoners en (regionale) partners. Veel opdrachten halen we op  
uit de samenleving. De mensen van Venlo weten zelf heel goed 
wat er nodig is. En samen proberen we dat dan voor elkaar te  
krijgen. Door kennis toe te voegen en te verbinden. Door vanuit 
hun leefwereld te denken en niet vanuit de systeemwereld van  
de gemeente. Soms gaat het dan niet zoals we het zelf zouden 
doen, nee. Dat is even wennen, maar daar kunnen we tegen. 
En we doen ook niet meer alles zelf. Ook dat is loslaten. 

We hebben onze blik naar buiten gericht zodat we goed zien wat 
er om ons heen gebeurt. We halen belemmeringen en onnodige 
regels weg omdat deze in de weg staan van ontwikkeling en 
vernieuwing, en tot ergernis leiden. Sommige zaken zijn wettelijk 
geregeld en staan vast, maar vaak is maatwerk mogelijk, toegespitst 
op de individuele situatie. Want wat voor de één werkt, werkt niet 
automatisch ook voor de ander. Onze mensen krijgen daar ook de 
ruimte voor, vanuit de politiek en vanuit de organisatie. Het is daarbij 
vanzelfsprekend om open en tijdig te vertellen wat we hebben 
gedaan en waarom. Verantwoording afleggen is de normaalste 
zaak van de wereld.

We denken in oplossingen. En stellen ons daarbij geregeld de 
vraag: ‘wat als we eens helemaal het tegenovergestelde zouden 
doen’? Dat is spannend! Het voorkomt tunnelvisie en biedt ruimte 
aan onverwachte creativiteit. Management en medewerkers  
stimuleren elkaar om te vernieuwen, en om te léren vernieuwen.  
Als het ingewikkeld wordt, gaan we eerst terug naar de kern, naar 
de bedoeling, voordat we er van alles omheen gaan organiseren en 
inrichten. Mensen kunnen dingen soms zo onnodig ingewikkeld 
maken. Gezond verstand en de juiste hoeveelheid vrijdenkers bieden 
tegenwicht. Ook daar zullen we meedenken en meebewegen 
vanuit de bedoeling en niet vanuit de systeemwereld. 

Ons hrm-beleid is ingericht op innovatie, talent en vernieuwing.  
Er is ruimte voor ontwikkeling en groei, voor verbreding en  
verrijking. Voor wie wil en kan. We koesteren onze mensen en hun 
deskundigheid, en verandering puur om de verandering is niet wat 
we zoeken. We zoeken altijd naar de toegevoegde waarde.

de mogelijkheid tot sanctioneren. Uit naam van de wet mogen we bijvoorbeeld beperkingen of boetes opleggen. Mogen we vergunningen verstrekken 
maar ook weigeren. En mogen we subsidies en uitkeringen toekennen maar ook intrekken. Zoals gezegd: een bijzondere positie. Je begrijpt ook meteen 
waarom integriteit in het openbaar bestuur zo belangrijk is. En waarom werken bij de overheid zo anders is dan werken bij een bedrijf, bureau of instelling.  
Een gemeente is geen koekjesfabriek, en een ambtenaar geen koekenbakker. Er wordt nogal wat van je gevraagd als je bij de gemeente werkt.  
Dat moet je maar net willen. En dat moet je ook maar net aankunnen.

1  BLIJF INNOVEREN
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• We zijn trots op Venlo.
• Werken bij Venlo is werken mét Venlo.
• Onze kracht is de belangen van de inwoners, 
 de stad en de regio met elkaar te verbinden.

We weten waar we vandaan komen. We kennen ons verleden, 
kennen onszelf. Venlo is altijd zichzelf, we doen ons niet anders 
voor dan we zijn. En waarom zouden we ook, we zijn eigenlijk best 
trots op wie we zijn en wat we doen. Alleen laten we dat niet zo 
merken. We zijn een beetje eigenwijs, vaak net wat te bescheiden, 
en dan soms ineens lef op onverwachte plekken. Denk maar aan 
onze wereldpositie in cradle to cradle, onze ijzersterke positie als 
Europese logistieke hotspot, en onze bewuste keuze om eerst en 
vooral te kiezen voor kwaliteit. Dat is niet overal vanzelfsprekend. 
Wij doen dat wel.

In ons verleden en heden ligt de kracht van de toekomst. Onze 
authentieke waarden nemen we mee op onze reis naar die 
toekomst. We gaan dóór op het cradle to cradle pad, en inspireren 
daarmee velen. Wereldwijd, en dichtbij: onze eigen inwoners en 
onze medewerkers. Het is wat Venlo uniek maakt, onderscheidend. 
Daar wil je bij horen. 

Wie bij ons komt werken, kiest voor ons, voor Venlo. Je kiest dan 
voor een bijzondere stad en een bijzondere werkgever. We zien 
graag dat dit een bewuste keuze is zodat je je met hart en ziel 
inzet voor de inwoners, de stad en de regio. Want werken bij Venlo 
is werken mét Venlo. We vragen bevlogenheid, betrokkenheid, 

vitaliteit en leiderschap van alle collega’s. En wie bij Venlo werkt, 
ziet dat je dat ook terugkrijgt van ons als werkgever. Zodat je ook 
wanneer je niet meer bij ons werkt, nog steeds en altijd een stukje 
Venlo bij je draagt.

Wanneer je bij de gemeente Venlo werkt, of wanneer je met de 
gemeente Venlo samenwerkt, merk je dat de organisatie zelf in 
feite geen eigen belangen heeft. Ons belang bestaat altijd uit de 
belangen van andere partijen. Het individuele belang van onze 
inwoners. Het economische belang van de bedrijvigheid voor onze 
stad. Het algemene belang van een veilige samenleving waar 
plaats is voor iedereen. Onze kracht en onze missie is het verbinden 
van al die verschillende belangen vanuit onze kennis van de stad 
en de samenleving. Elke plaats, elke situatie heeft een eigen 
context, en vraagt dus om een eigen oplossing. Intern hanteren we 
hetzelfde principe. Niet je team, niet je afdeling, niet jijzelf staat 
centraal, maar de organisatie als geheel. Het concernbelang gaat 
vóór het deelbelang. Jezelf, je team en je afdeling leveren alle een 
bijdrage aan dat concernbelang.
Datzelfde geldt voor de regio. Venlo is centrumstad van Noord- en 
Midden-Limburg en voorzitter van de Regio Venlo. We pakken de 
regie op het thema ‘regionale samenwerking’. We zijn aanjager 
voor een regionale samenwerking die op basis van vernieuwende 
ideeën en gedurfde samenwerkingsvormen de regio kan versterken. 
De regio, niet de afzonderlijke gemeenten, staat daarbij centraal. 
Want wat goed is voor de regio, is goed voor de regiogemeenten. 
Wat goed is voor de organisatie, is goed voor de medewerkers.  
En wat goed is voor de stad, is goed voor elke inwoner. 

LOYAAL EN ONAFHANKELIJK    De ambtelijke organisatie voert uit wat er vanuit het bestuur van hen gevraagd wordt. Dat is het primaat van de 
politiek. De ambtenaar is loyaal en dienstbaar aan de politieke bestuurders. Tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je als materiedeskundige 
stevig staat voor jouw professionele en onafhankelijke verantwoordelijkheid. De lokale democratie is immers een lekenbestuur, met elke vier 
jaar een vernieuwd bestuur. Het is de taak van de ambtelijke organisatie om de bestuurders te adviseren en het beleid uit te voeren. Integraal 
en integer. Bijna 70% van het werk van de gemeente Venlo is door wetgeving bepaald en staat dus vast. Er zijn altijd beperkte middelen en  

2  VERBIND PLAATS EN CONTEXT, VERBIND BELANGEN

De traditionele rol van de leidinggevende verandert, 
verdwijnt. De relatie tussen leidinggevende en mede- 
werker is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Jij bent 
degene bij wie jouw mensen altijd terecht kunnen, 
maar ze zullen voor verscheidene opdrachtgevers 
werken. En ook een leidinggevende zit niet altijd op 
dezelfde plek. Je hebt passie en affiniteit voor de 
inhoudelijke opgave van jouw team of afdeling, maar 
het slimste jongetje en meisje van de klas zitten, 
inderdaad, ín de klas. Het is aan jou als leidinggevende 
om de juiste mensen met de juiste deskundigheid bij 
elkaar te brengen, om eruit te halen wat erin zit en 
talent te laten groeien.

Leiderschap daarentegen is een eigenschap, een 
vaardigheid, waarvan we juist wél graag zien dat je 
die ‘erbij doet’. Leiderschap verwachten we van elke 
medewerker van de gemeente Venlo. Want leiderschap 
staat los van je rol of je functie, van je plaats in de 
organisatie en van je werkzaamheden. Leiderschap 
is initiatief nemen, zien en ernaar handelen, mensen 
aanspreken, collega’s hulp aanbieden. Het heeft te 
maken met open staan voor je omgeving en jezelf  
durven uitspreken. Je mening geven en met oplos- 
singen komen. Leiderschap is een eigenschap die  
we iedereen toewensen en graag de ruimte geven.

LEIDINGGEVEN 
EN LEIDERSCHAP
Leidinggeven is een vak apart. 
Dat doe je er niet even bij. 

Elke leidinggevende binnen de gemeente Venlo heeft 
bewust voor deze rol gekozen en beschikt in ruime 
mate over de eigenschappen en vaardigheden die 
hem of haar tot een goed afdelingshoofd of goede 
teamleider maken, en deze bevinden zich primair op 
het gebied van hrm. Van management en coaching, 
van mensen laten groeien. Mensen stimuleren om 
meer uit zichzelf te halen en zichzelf te verrassen. 
Dat is wat een goede leidinggevende drijft, dat is wat 
hen energie geeft. En dat is maar goed ook, want de 
nieuwe generatie medewerkers verwacht van hun 
werkgever geen controle en sturing, maar coaching 
en inspiratie, werk dat bij hen past met voldoende 
ruimte voor zelfontplooiing. Ze zoeken een informele 
cultuur gebaseerd op samenwerking en vrijheid, 
op flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. 
De leidinggevende faciliteert dit. 
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• We hebben onze volle aandacht bij wat we doen en   
 maken af waar we aan beginnen.
• Het concernbelang staat centraal. Niet de afdeling,   
 niet je team.
• Venlo is als lokale overheid actief lid van de samenleving.

Eén van de uitgangspunten van cradle to cradle is dat grondstoffen 
dusdanig worden ingezet dat ze nooit verloren gaan, dat er 
geproduceerd wordt in voortdurende kringlopen. Dat kun je eigen-
lijk bijna overal op toepassen. Ook op de organisatie Venlo dus, en 
op hoe wij samenwerken en samenleven met onze inwoners en 
partners. Kern is dat we geen verlies of afvallers kennen. Er is 
zorg voor wie dat nodig heeft. Oog voor de kwetsbaarheid van 
mensen. We hebben onze volle aandacht bij wat we doen en 
maken af waar we aan beginnen. Doen is het nieuwe denken, 
en iedereen doet mee.

Je kunt dit terugzien in onze aandacht voor social return on invest-
ment bij bijvoorbeeld inkoop- en aanbestedingstrajecten, of bij de 
uitgifte van bedrijventerreinen. We kopen of verkopen niet gewoon 
iets, maar verwachten iets terug voor onze uitgave. Waardoor die 
uitgave een investering wordt in onze inwoners. 
Je ziet het ook in de nieuwe werkwijze van co-creatie, die we 
steeds vaker toepassen. We gaan in gesprek met onze partners 
om hun wensen, geluiden en verhalen op te halen. 

Om te vragen wat ze willen en waarom. Om goed te luisteren  
ook, zodat we kunnen verwerken wat we hebben gehoord en  
dat vervolgens weer kunnen terugkoppelen om op die manier  
de cirkel rond te maken. Zodat je in het eindresultaat kan zien  
wat er ingestopt is.

We kijken verder dan ons eigen werk. Je bent immers altijd een 
radertje in een groter geheel. Er zit werk vóór het jouwe en erná. 
Het concernbelang staat daarbij centraal. Niet de afdeling, niet 
je team. Je werkt immers voor Venlo, voor onze inwoners. Ook als 
organisatie passen we ons aan, zodat we goed passen in elk fase 
van het proces. We kijken kritisch naar onszelf, spiegelen ons aan 
elkaar en aan de ander, en aan wat ook weer de bedoeling was. 
We ontschotten waar dat kan, ontkokeren waar dat nodig is. En  
we geven allemaal het goede voorbeeld, want goed voorbeeld 
doet goed volgen. En zo is er alweer een cirkel rond. Op diezelfde 
manier zijn beleid en uitvoering aan elkaar verbonden: het één 
volgt uit het ander volgt uit het één volgt uit het …. enfin, je 
begrijpt wat we bedoelen. 

• Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad is een gekozen orgaan en oefent zijn bevoegdheden uit op grond van het mandaat van de kiezers. 
• Kaderstelling: de gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijke beleid vast en stuurt daar vervolgens op hoofdlijnen op aan de hand 
 van bijvoorbeeld begroting, verordeningen, plannen en moties. 
• Controle: de gemeenteraad toetst de beleidsuitvoering via bijvoorbeeld de actieve informatie- en verantwoordingsplicht van het college, het 
 enquêterecht en een rekenkamer(commissie)functie.

3  KRINGLOOP IS ONZE KRACHT

zelden de vrijheid die we zouden willen. Maar we doen het ermee, en we maken er iets moois van, voor onze inwoners en ons bedrijfsleven. Want zij 
hebben altijd recht op kwaliteit.

SPELVERDELING   Er zijn verschillende spelers binnen de lokale overheid. We lopen ze even na, dat geeft een beeld. De gemeenteraad is het hoogste 
orgaan van de gemeente. De gemeenteraad heeft drie rollen:

Dat circulaire zie je ook terug in de samenleving. Ieder van ons 
maakt deel uit van één of meer kringen. Je gezin, de straat, de 
wijk, de muziek- of sportvereniging. In die kringen beweeg je 
je, ben je jezelf, leef je authentiek. Je ontleent er een stukje van 
je identiteit aan. Deze kringen zorgen voor sociale cohesie en 
participatie: iedereen heeft een plekje, iedereen verdient een 
kringetje. Wij als gemeente willen één van die maatschappelijke 
kringen zijn, in plaats van een overheidslaag. Midden tussen 
de andere kringen, met overlap en raakvlakken.

Door kringloopdenken en –doen geven we voeding aan verande-
ring. Aan een voortdurend in beweging en ontwikkeling zijn als 
middel om de buitenwereld met elke draaiende beweging naar 
binnen te halen in ons hoofd en in ons hart.

Voor onze inwoners is er altijd de 
mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek, 
voor één-op-één contact, voor ontmoeting 

en interactie. Onze processen mogen 
digitaal zijn, wijzelf zijn dat niet. 

Leuk om u te ontmoeten!

PERSOONLIJK 
CONTACT
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• We denken in rollen in plaats van functies. Je wordt   
 ingezet daar waar je nodig bent.
• Van lifetime employment naar lifetime employability:
  je ontwikkelt jezelf continu en bent een professional 
 in elke levensfase.
• We zijn nieuwsgierig.

Mobiliteit is breder dan je functie, of de verandering van functie. 
Het gaat om de blik naar buiten, om weg achter je bureau en in 
gesprek te zijn met partners en inwoners in de stad. Het gaat om 
letterlijk in beweging komen en nieuwe dingen durven doen. 

Je kunt bij Venlo al je expertise en talenten inzetten. Iemands 
functie kwam niet altijd overeen met de kwaliteiten die hij of zij 
had. Dat is nu geen probleem meer, want we zorgen dat de juiste 
persoon op de juiste plaats zit. We denken in rollen in plaats van 
functies. In kwaliteiten en talenten in plaats van ‘staat dit wel in 
mijn functiebeschrijving?’. Echt samen-werken om resultaten te 
behalen. Daardoor ontstaat veel onderling contact en interactie  
en heb je voordat je het weet een intern netwerk. 

Die manier van werken zet je ook in om je externe netwerk op te 
bouwen en te versterken. Ons werkveld vroeger was Venlo. Dat 
werd de regio, en ons werkveld kent nu eigenlijk geen grenzen 
meer. Je bent vaak buiten, in de stad om de sfeer te proeven. 
In gesprek met inwoners en partners om te luisteren en mee te 
denken. In Den Haag en Brussel, of nog verder, om de regio op 
de kaart te zetten en majeure projecten mogelijk te maken. Ieder 
vraagstuk heeft immers een context, een omgeving. Het begin van 
de oplossing is om die te kennen en te benutten. 

Terug op de thuisbasis deel je met je collega’s wat je hebt gezien 
en gehoord en hebt meegedacht. En omdat iedereen dat doet, ook 
de collega’s van wie je het niet zou verwachten (zijzelf misschien 
nog wel het minst) ontwikkelen we met z’n allen een mobiliteits- 
systeem dat bijdraagt aan het welzijn van Venlo en al haar mensen.

Je hebt een leidinggevende waar je altijd terecht kunt, maar je werkt 
voor verschillende opdrachtgevers. Daarmee gaan we van lifetime 
employment naar lifetime employability: je ontwikkelt jezelf 
continu. Je werkt aan je inzetbaarheid en je meerwaarde. Je bent 
een professional in elke levensfase. Er zijn stageplekken, experimen-
teerplekken en traineeships voor jong én oud. We zijn allemaal 
in algemene dienst en we maken graag gebruik van de kansen die 
dat biedt voor onze (verborgen) kwaliteiten en talenten. Mogelijke 
groeipaden zijn helder voor iedereen zodat je weet wat er allemaal 
kan. Dat motiveert en maakt nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is een 
eigenschap die we sowieso hoog in het vaandel hebben. Leren, 
onderzoeken, experimenteren, uitproberen. Dan kom je op plaatsen 
waar je eerder niet was, en dat heeft Venlo al ver gebracht.

Mobiliteit betekent ook dat je je hoofd en je hart open durft te 
stellen voor nieuwe ideeën. Dat je het leuk vindt als iemand iets 
bedenkt waar je zelf nooit opgekomen zou zijn. En van je leiding-
gevende verwachten we dat hij of zij daar in mee durft te gaan 
zonder vooraf van alles in te richten en dicht te timmeren. Want 
weet je, meestal komt het wel goed. Heel goed zelfs. Er werken 
immers verstandige, deskundige mensen bij de gemeente Venlo. 
Dus misschien moet je het gewoon maar eens proberen. Wie weet 
wat voor moois er gebeurt.

Kortom, de gemeenteraad is het politieke orgaan dat op hoofdlijnen stuurt, dat als eindverantwoordelijke het beleid controleert en de bevolking 
vertegenwoordigt. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, en van het college. Hij bewaakt in beide gevallen de rollen en de  
rolinvulling en de kwaliteit van de besluitvorming. Hij is trouwens ook een zelfstandig bestuursorgaan. Het college, dat zijn de burgemeester 
en de wethouders samen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Beslissingen worden gezamenlijk door het 
college genomen, aan de collegetafel. Dat heet collegiaal bestuur. Wethouders beschikken dus niet zelf over afzonderlijke bevoegdheden.  

4  GENIET VAN MOBILITEIT
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En ook zijn ze nooit individueel eindverantwoordelijk. Een speciale plaats in onze organisatie is weggelegd voor de medezeggenschap. Medezeggen-
schap is als een extern geweten. Het houdt de organisatie scherp bij nieuwe ontwikkelingen en toetst de juiste en tijdige uitvoering van  
genomen besluiten. Kernwoorden voor zowel de OR als de organisatie zijn een proactieve houding, meedenken, zelf-denken en samen optrekken 
voor een goed Venlo. Informatie wordt gedeeld, ontwikkelingen worden tijdig gemeld, de weg ernaartoe samen besproken. 

• We geven ruimte en verantwoordelijkheid aan onze   
 inwoners. Van 1000 medewerkers naar 100.000  
 mee-werkers.
• Onze medewerkers zijn deskundig en professioneel.  
 Inhuur is daarom zelden nodig.

In Venlo wordt hard gewerkt. Dat vinden we doodnormaal. We 
verwachten het ook van elkaar. Dat geldt voor alle collega’s van 
de gemeentelijke organisatie: doen is het nieuwe denken, en 
niemand leunt achterover. Dat geldt ook voor onze inwoners.  
Er zit veel kracht in onze wijken, al lang voordat de woorden  
‘zelfredzaamheid’ en ‘kanteling’ uitgevonden werden. Onze  
inwoners zijn betrokken mensen. Ze zijn actief in hun werk, in  
hun wijk, op de school of sportvereniging van hun kinderen.  
Daarom is Venlo de plaats bij uitstek waar co-creatie écht kan  
werken. En waar de Huizen van de Wijk écht van de wijk worden. 
Omdat we daarvoor de juiste mensen met de juiste mentaliteit  
‘in huis’ hebben. Van 1000 medewerkers naar 100.000  
mee-werkers. 

We geven onze inwoners meer eigen verantwoordelijkheid.  
We denken graag mee, maar leggen niet op. Wie kent de wijk 
immers het beste? Juist. We geven ruimte voor buurtinitiatieven  
en doen boter bij de vis met het buurt-budget. Met niet méér 
administratieve rompslomp dan nodig want dat kan een drempel 
zijn voor goede ideeën. 

De sociale wijkteams kennen de wijken en de inwoners van dichtbij, 
dus we vertrouwen op hun deskundigheid en op hun inschatting 
wat er nodig is. Wij van de gemeente zorgen dan voor het vangnet 
waar dat nodig is. 

De kennis en kunde van onze medewerkers worden in co-creatie 
met de inwoners ingezet. En nee, niet elk goed gesprek of geza-
menlijke klus is meteen co-creatie, maar we doen het wel sámen. 
Ook dan zullen we misschien nooit helemaal de welbekende kloof 
tussen overheid en burger dichten, maar een bruggetje is vaak al 
genoeg. Dan kom je ook tot elkaar. 

Door mensen bij elkaar te brengen om samen iets te doen, 
ontstaat nieuwe energie. Daarom denken we in Venlo ook niet 
in functies maar in rollen. En ga je dus daar aan de slag waar 
je nodig bent, omdat jij op dat moment de beste man of vrouw 
voor de klus bent. We zoeken daarbij naar de kracht van positieve 
betrokkenheid. Van enthousiasme, optimisme en vertrouwen.  
Want een betrokken medewerker gaat door muren, en neemt 
daarin ook anderen mee. 

WE DOEN WAT WE ZEGGEN   Wat hierboven staat over rollen en spelers is al heel lang waarheid en werkelijkheid in Nederland. Zo hebben 
wij het immers geregeld, in het Huis van Thorbecke. En dat huis staat ook in Venlo. Daarnaast hebben we in Venlo een aantal uitgangspunten 
geformuleerd over de manier waarop we met elkaar omgaan en met elkaar werken. Die uitgangspunten vind je in het document dat je nu leest, 
de besturingsfilosofie. En ook in het coalitie-akkoord, en in de Visie Venlo 2030 en de Regiovisie. Ze geven aan op welke manier wij doen wat 
we moeten doen, en wat we daarvoor nodig hebben. Meer ruimte voor eigen initiatieven, meer verantwoordelijkheid en vrijheid van handelen  

5  MAAK GEBRUIK VAN AANWEZIGE ENERGIE

We geven energievreters geen kans. Al te lijvige formulieren, 
ingewikkelde procesgangen voor een kleinigheid, bedenken 
waarom iets niet kan in plaats van kijken hoe we het tóch mogelijk 
kunnen maken. We houden daarom altijd de bedoeling voor ogen: 
waar ging het ook alweer om?, en niet het systeem. We doen ook 
zoveel mogelijk zelf, met onze eigen mensen. Want zodra het echt 
interessant wordt een externe kracht inhuren: energievreter. We 
gunnen elkaar mooie klussen, en als je elkaar succes gunt, heb je 
samen succes. We maken goede voorbeelden zichtbaar en geven 
welgemeend een compliment. 

De onuitputtelijke en bruisende inzet van onze inwoners is 
daarbij voor ons een voortdurende energie- en inspiratiebron. 
O, en minder management, dat geeft ook energie.

-CREATIE
Overal waar dat mogelijk is en toegevoegde waarde 

heeft (co-creatie is immers geen doel op zich) gaan 

we in gesprek met onze inwoners en partners om 

samen nieuwe plannen te maken en samen de 

huidige plannen uit te voeren. Twee weten meer 

dan één, en we staan open voor de ervaring en 

deskundigheid van onze partners.

CO
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• Het is duidelijk wat je rol is, en die van een ander.
• We werken in onderling vertrouwen, in Venlo sta je er  
 nooit alleen voor.
• Niet-integer gedrag wordt niet geaccepteerd, van   
 niemand. 

Venlo wil een goed werkgever zijn en spant zich in voor een pret-
tige en veilige werkomgeving waar het goed toeven is. We vinden 
het belangrijk dat je met plezier naar je werk komt want niets is 
zoveel waard als een tevreden medewerker. 

Bij alles wat je doet, weet je wat de opdracht is, wat er van je 
verwacht wordt en wat je bijdrage is aan het eindresultaat. 
Daardoor zie je waar je eigen meerwaarde ligt, en dat leidt tot 
extra kwaliteit. Bij alles wat je doet, is ook je rol duidelijk. Die kan 
verschillend zijn in verschillende werkzaamheden en projecten.  
Als voor iedereen duidelijk is wat de eigen rol is, is daarmee meteen 
ook altijd de rol van de ander helder. En daar houden we ons dan 
ook aan, aan die rol. Anders werkt het niet. En als je denkt dat er 
iets niet goed gaat of niet duidelijk is, dan zeg je dat. Zo simpel 
kan het zijn. 

We kennen elkaar want we praten en delen met elkaar (we praten 
ook wel eens óver elkaar want niets menselijks is ons vreemd). 
Maar we werken in onderling vertrouwen, je weet wat je aan elkaar 
hebt. Waar je samen aan begint, maak je samen af. Niemand gaat 
halverwege ineens in de weer-stand, of haakt af. Het is een kwestie 
van samen uit, samen thuis. In Venlo sta je er nooit alleen voor. 

En fouten maken, ja dat doen we allemaal wel eens. Zeker als je 
uitgedaagd wordt om te innoveren, uit te proberen en open te 
staan voor nieuw en anders. Dan is er één ding zeker, en dat is 
dat het wel eens misgaat. Daar hebben we het dan samen over, 
en daar leren we van. 

We hebben geen dubbele agenda’s in Venlo want we werken 
allemaal aan hetzelfde doel: Venlo. Daarom delen we de informatie 
die we hebben met onze collega’s. We houden geen zaken achter 
en voor onszelf. En omdat twee altijd meer weten dan één, laten 
we anderen meekijken en meedenken bij wat we doen, zonder dat 
we ons daarbij bedreigd of gecontroleerd voelen. Want het draait 
niet om ons, het draait om de belangen van Venlo en de inwoners 
van Venlo. Dus als je ziet dat ergens iets nodig is, dan signaleer je 
dat. Je toont leiderschap, en neemt initiatief en verantwoordelijk-
heid. We investeren actief in de ontwikkeling van deze faciliterende, 
dienstverlenende en oplossingsgerichte rol van onze mensen. 
Want dit soort dingen komt niet altijd vanzelf.

Veel van wat hierboven staat, draait om integriteit. Om openheid 
en eerlijkheid, om met het goede doel voor ogen ook het goede 
te doen, in het volle besef dat het doel nooit de middelen heiligt. 
Geen dubbele agenda’s, geen dubbele petten, geen dubbel 
gevoel. Niet-integer gedrag wordt in Venlo niet geaccepteerd, van 
niemand. Laat dat helder zijn.

voor onze inwoners. Nieuwe wegen ontdekken, meedenken en meebewegen. Achter je bureau vandaan en in gesprek met onze partners.  
Je rol kennen en deze met flair en energie invullen, ten behoeve van de stad. Dat kunnen we alleen waarmaken omdat ook de gemeenteraad 
en het college zich aan hun rol houden, en deze met flair en energie invullen ten behoeve van de stad. Die ruimte, vrijheid en ontdekkingsreis  
zijn mogelijk door de ruimte en vrijheid die het bestuur ons biedt. Loslaten in vertrouwen kán in Venlo omdat wij zeggen wat doen en doen wat 
we zeggen. 

6  CREËER HELDERHEID
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• We pakken vraagstukken bij de bron aan en leren   
 mensen zichzelf te helpen.
• Onze basis is op orde, onze bedrijfsvoering is solide.
• Venlo is als centrumstad van Noord- en Midden-
 Limburg aanjager voor regionale samenwerking. 
 Wie mee wil doen, is welkom.

We denken verder dan onze termijn of ons contract. We belasten 
de mensen na ons niet met de vraagstukken en problemen van 
nu, maar zorgen voor oplossingen die ons en hen verder brengen. 
We blijven weg van impulsieve acties met gevolgen die we niet 
voldoende overzien. We waaien niet mee met elke nieuwe wind 
maar hebben onze volle aandacht bij waar we mee bezig zijn, 
en handelen en kiezen bewust en zorgvuldig. We zijn flexibel en 
koersvast tegelijk. Want de organisatiestructuur staat, en de stip 
op de horizon ook. En daarbinnen kun je processen, rollen en de 
route naar die stip relatief eenvoudig aanpassen en bijstellen.

We gaan zorgvuldig met onze belangrijkste grondstoffen om: onze 
medewerkers, onze inwoners, de eigendommen en eigenschappen 
van Venlo. En we pakken vraagstukken bij de bron aan. Want 
symptoombestrijding zorgt voor een snel effect maar niet voor een 
oplossing. Soms ben je zo druk aan het dweilen dat je vergeet de 
kraan dicht te doen. Maar dat doen we dus niet. We lopen het proces 
door, van eind tot begin, tot we bij de bron zijn, en dáár gaan we 
op inzetten. Wil je de werkeloosheid aanpakken, dan zijn er meer 
banen nodig. Nieuwe banen. Onderwijs dat aansluit bij dat werk, 
en een startkwalificatie voor wie het onderwijs verlaat. 
Wil je de criminaliteit terugbrengen, dan begin je bij de jeugd. 
Goed onderwijs, goede faciliteiten voor sport en cultuur, een reële 
kans op werk en een eigen inkomen zodat ze voor zichzelf kunnen 
zorgen. Wil je je interne administratie op orde brengen, dan ga 
je ook daar eerst terug naar de kern, naar de bedoeling, en vanaf 
daar het proces opnieuw inrichten. Wil je iemand helpen die bij een 
Huis van de Wijk aanklopt, ga dan in gesprek om te zien waar de 
vraag vandaan komt en of de gestelde vraag wel de échte vraag is.
We kijken wat er nu nodig is, op basis van toekomstig perspectief. 
En wil je iemand helpen, zorg dan dat hij leert zichzelf te helpen. 
Dat is de bron van alle oplossingen, en het begin van de toekomst.

Daartoe is het nodig dat de organisatie op orde is, dat de basis op 
orde is. Daar werken we continu aan. Die structurele verbetering 
van de bedrijfsvoering is een voortdurend proces. We investeren in 
de ontwikkeling van faciliterende, dienstverlenende en oplossings-
gerichte vaardigheden van onze mensen. We zetten in op een 
proces waarbij uitvoerende werkzaamheden op regionaal niveau 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een modulaire 
gemeenschappelijke regeling voor Noord- en Midden-Limburg. 
Venlo is als centrumstad van Noord- en Midden-Limburg aanjager 
voor regionale samenwerking op basis van vernieuwende ideeën 
en gedurfde samenwerkingsvormen. We hebben daar een eigen 
visie op. En wie mee wil doen, is welkom.

7  ONTWERP VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Kern van onze organisatiestrategie is 

het vermogen om te veranderen. 

Een stip kan van plaats veranderen, 

een context kan zich verbreden of versmallen, 

een route kan van het pad raken. 

Maar het vermogen tot veranderen is eindeloos.

Het vermogen tot veranderen
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Venlo Principles, 
de zeven uitgangspunten van cradle to cradle

1. Blijf innoveren
Wij beschouwen de regio Venlo als proeftuin om door experimenten een 
nieuwe orde te ontwikkelen waarin mens, economie en ecologie hand in 
hand gaan. Door focus op het ontwikkelen en delen van kennis, het creëren 
van economische vernieuwing, het stimuleren van vrije geesten en het 
ontginnen van nieuwe paden.

2. Verbind plaats en context
Om de stad en de regio te verbinden, borgen wij de authentieke waarden in 
onze identiteit, verankeren wij ons verleden in de toekomst. Gelegen aan de 
Maas en wonend in haar bed, is haar niet aflatende kracht ons voorbeeld.  
Wij zijn trots op onze identiteit, vieren onze toekomst met passie en streven 
deze wilskrachtig na.

3. Beheer en waardeer voedsel
We gebruiken en verwerken onze grondstoffen zodanig dat zij nooit verloren 
gaan. We produceren in voortdurende kringlopen.

4. Geniet van mobiliteit
Ontwerp en ontwikkel mobiliteitssystemen die bijdragen aan ons economische, 
ecologische en sociale welzijn. Realiseer ‘toegang’ voor iedereen.

5. Geniet van de zon
Wij ontwerpen met plezier en net als de natuur gebruiken we daarbij de zon 
als voortdurende energie- en inspiratiebron.

6. Creëer schone lucht, water en bodem
Wij ontwerpen systemen gericht op het zuiveren en onderhouden van onze 
leefomgeving.

7. Ontwerp met oog voor toekomstige generaties
Wij belasten onze kinderen en kleinkinderen niet met de zorg voor onderhoud 
of bewaking van gedachteloos ontworpen objecten of processen. Wij ontwerpen 
hun plezier en geven daarmee kleur aan de toekomst.
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