
Je bent een attente ambtenaar: je wilt mensen helpen, bent nieuwsgierig naar een ander, betrokken, 

je gaat in gesprek en neemt de verantwoordelijkheid op je om problemen op te lossen en vragen te 

beantwoorden, je bent goed in je vak en voelt het vertrouwen om je werk goed te doen en fouten te 

mogen maken. Je stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van Rotterdammers en stelt je bescheiden en 

kritisch op.

‘De attente ambtenaar’
is Rotterdammergericht en serviceverlenend

1 Hoe kun je de Rotterdammer (burger of ondernemer) zo goed 

mogelijk helpen en aangenaam verrassen?

Ik ben dienend

2 In de ogen van de Rotterdammer vertegenwoordig je de hele 

organisatie (misschien wel de hele overheid) en jij ziet ook de gehele 

mens achter de Rotterdammer.

Ik zie het geheel

3 Je neemt - waar mogelijk - de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 

het probleem van de Rotterdammer en speelt in op wat de Rotterdammer 

nodig heeft, ook al ligt het misschien niet (geheel) bij jou of jouw afdeling.

Ik neem mijn 
verantwoorde-
lijkheid

4 Je laat de Rotterdammer merken dat het je echt iets kan schelen.  

Je leeft je in in het probleem en geeft oprechte aandacht.

Ik leef mij in

5 Je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om de 

Rotterdammer te kunnen helpen. Je leidinggevende vertrouwt je 

hierin en accepteert dat er ook wel eens iets misgaat.

Ik heb kennis 
van zaken

6 Wat is er precies aan de hand? Luister naar een vraag of probleem 

en ga de dialoog met de Rotterdammer aan. Vraag door en stel je 

open voor de ander.

Ik voer dialoog 
boven debat

7 Je hebt een kritisch luisterend oor en stelt je opbouwend op. 

U vraagt, wij draaien, is niet de standaard. Samen met de 

Rotterdammer ga je op zoek naar de beste oplossing.

Ik ben kritisch 
opbouwend

8 Je bent betrokken en ook bescheiden in je rol. Daar waar mogelijk 

laat je het initiatief bij de Rotterdammer liggen. Je laat los waar 

mogelijk, faciliteert waar nodig en grijpt in waar noodzakelijk.

Ik ben 
betrokken en 
bescheiden

Zo doen wij dat in Rotterdam.
Dit is De Rotterdamse Aanpak!



De Rotterdammer wordt goed geholpen door de ambtenaar in kwestie. De ambtenaar verwijst niet 

door, maar bevraagt een collega als hij iets niet precies weet. De ambtenaar staat de Rotterdammer 

professioneel te woord, begrijpt de situatie, heeft kennis van zaken en stelt kritische vragen. De 

Rotterdammer heeft een plezierig gesprek waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over wat de 

Rotterdammer zelf kan doen en wat de rol van de ambtenaar is.

‘De tevreden Rotterdamse 
burger en ondernemer’ 
wordt goed geholpen

1 De Rotterdammer (burger of ondernemer) voelt zich gehoord en 

geholpen. Als zijn vraag niet kan worden opgelost heeft hij toch het 

gevoel de best mogelijke oplossing aangeboden te krijgen.

De Rotterdammer 
wordt goed 
geholpen

2 De Rotterdammer merkt niets van eventuele scheidingen in de 

organisatie en afdelingen. Hij wordt geholpen op de diverse fronten 

en niet onnodig doorverwezen.

De Rotterdammer 
is meteen aan 
het goede loket

3 De Rotterdammer ervaart erkenning voor zijn vraagstuk. De medewerker 

is een goede gesprekspartner die de wegen in de organisatie kent en de 

klant voelt zich niet belast door de grootte van de organisatie.

De Rotterdammer 
wordt zorgvuldig 
te woord gestaan

4 De Rotterdammer voelt zich serieus genomen bij het vraagstuk dat 

hij neerlegt en ziet dat de ambtenaar zijn best doet om met een 

goede oplossing of juist antwoord te komen.

De Rotterdammer 
wordt begrepen

5 De ambtenaar weet waar hij het over heeft en als hij geen antwoord 

heeft, bewandelt hij de wegen zodat de Rotterdammer alsnog de 

juiste informatie ontvangt.

De ambtenaar 
heeft kennis van 
zaken

6 De Rotterdammer ziet een vriendelijke ambtenaar met wie hij een 

goed gesprek kan voeren. Hij ziet iemand die vóór de regels gaat 

staan  en  niet  erachter.  Iemand  die  flexibel  weet  te  werken  binnen  de  
wettelijke en organisatorische kaders.

De Rotterdammer 
heeft een 
plezierig gesprek

7 De ambtenaar luistert naar het verhaal van de Rotterdammer en 

stelt daarbij kritische vragen. Samen met de Rotterdammer gaat de 

ambtenaar op zoek naar een oplossing.

De Rotterdammer 
krijgt goede 
kritische vragen

8 De ambtenaar komt betrokken over, maar neemt het probleem 

van de Rotterdammer niet meteen over. Het initiatief blijft bij de 

Rotterdammer en de ambtenaar helpt waar mogelijk en nodig.

De Rotterdammer 
krijgt advies over 
wat hij zelf kan 

Zo doen wij dat in Rotterdam.
Dit is De Rotterdamse Aanpak!


