
Nieuwe Competentie bij de Servicedienst 
 

Het succesvol opereren van de Servicedienst wordt niet slechts bereikt door het neerzetten 
van een duidelijke missie, een goed sturingsconcept en een heldere structuur. Succesvol is 
het alleen als het ook lukt om een op samenwerking en resultaatgerichte cultuur te 
ontwikkelen.  

De ontwikkeling van de dienst is gericht op versterking van het leiderschap, versterking 

van samenwerking en versterking van de dienstcompetentie colert. 

 

Colert  

 

De Servicedienst vindt het belangrijk dat alle medewerkers hun werk met plezier en 

vertrouwen doen. Met onze werkzaamheden helpen we onze collega’s bij hun eigen werk. 

We zeggen altijd dat we als dienst de olie in de gemeentelijke organisatie willen 

zijn. 

Natuurlijk gaat zoiets niet vanzelf. Daarom werken we samen aan een houding en gedrag 

die kenmerkend zijn voor onze dienst. De dienstcompetentie colert is daarbij de rode 

draad. 

 

De Servicedienst heeft bij het zoeken naar een begrip dat in één woord de 

kerncompetentie van de dienst uitdrukt, gekozen voor het nieuwe "Colert". In het 

Handboek wordt de competentie officieel benoemd als "Collegiale Alertheid", in het 

spraakgebruik afgekort als colert. 

Colert wordt als volgt omschreven. "Je behartigt met deskundige blik, gevraagd en 

ongevraagd, de belangen van al je collega’s, waarbij je gericht bent op het resultaat 

voor de hele organisatie." 

 

Wat moet je doen om colert te zijn? 

 

Naast de gemeentebrede competenties samenwerken en resultaatgerichtheid, verwachten 

we van alle medewerkers van de Servicedienst dat zij colert hun werk doen. Dat 

betekent dat we willen dat: 

1. Je goed weet wie je collega’s zijn en hun wensen en belangen kent. Je weet wat 
er nodig is, doorvraagt en niet te snel je eigen conclusies trekt. Je er 

bovendien van bewust bent welke gevolgen jouw beslissingen en acties hebben 

voor de organisatie en je daar rekening mee houdt;  

2. Je actief en ook ongevraagd met voorstellen komt die gericht zijn op 
verbeteringen en je nieuwe taken/werkzaamheden aanneemt die voldoende kans van 

slagen hebben;  

3. je ongevraagd extra service biedt, als dat kan;  
4. je gericht bent op het resultaat voor de collega's van de andere diensten en 

minder op je eigen succes;  

5. Je jouw oplossingen en acties met enthousiasme en beslistheid brengt. 
 

 

Wie bepaalt of je colert bent?  

 

Tijdens je functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt bekeken hoe jij ‘scoort’ 

op de gemeentebrede competenties samenwerken en resultaatgerichtheid, op onze eigen 

competentie colert en op de specifieke competenties die bij jouw functie horen. In 

het functioneringsgesprek bekijk je samen met je leidinggevende hoe je in jouw werk 

aan deze competenties en het daarmee samenhangende gedrag invulling kunt geven. In 

het bijzonder in het individueel ontwikkelplan bepaal je samen op welke competentie 

(s) je jezelf nog kunt ontwikkelen en hoe je dat gaat doen. Bij je beoordeling 

spreekt je leidinggevende zich uit hoe tevreden hij/zij over je is. Ook je 

collega’s/klanten kunnen je door middel van 360 graden feedback informatie geven over 

hoe je het in hun ogen doet. 
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