Het beste voor Diemen.
Op onze eigen manier.
We zijn een kleine gemeente, met de uitdagingen van een grote stad. Met open
houding staan we klaar voor wie ons nodig heeft. We halen het beste uit elkaar
en zijn nooit uitgeleerd.

Zo bereiken we het beste voor Diemen. Op onze eigen manier.

Voor én met Diemen
Waar je ook vandaan komt, in Diemen kun je thuis zijn. Onze deur staat altijd
open. Voor iedereen. We zoeken actief de verbinding en komen samen tot de
beste oplossingen. Met de inwoners, ondernemers en organisaties van Diemen
én in de regio. Samen komen we tenslotte verder dan alleen.

Denken én doen
We zijn echte doeners, maar niet zonder plan. Bewust doen, noemen we dat.
Onze kennis van de samenleving, de regels, de beste aanpak én elkaars
kwaliteiten helpt ons om tot het beste resultaat te komen. Creëren door te
combineren. We weten dat we elkaar nodig hebben om het beste voor Diemen
te realiseren. Daarom delen we onze kennis graag. Een lerende organisatie is
tenslotte nooit uitgeleerd.

Voor nu én straks
Ook de grootste vraagstukken los je op door klein te beginnen. Niet alleen die
van vandaag, maar ook die van morgen. Dat we de beste oplossingen niet altijd
op de gebaande paden vinden, weten we. Als het nodig is zoeken we de rek in
de regels. Met lef en onze blik op de toekomst. Zodat niet alleen de generatie
van nu, maar ook die van straks een thuis kan vinden in Diemen.

Dit is onze eigen manier

Bewust
doen

Wij zijn echte doeners, maar wel altijd met een plan. We
bedenken eerst waarheen en gaan dan pas rennen. Zonder
daarbij onze snelheid te verliezen of een te grote voetafdruk
achter te laten. Om het beste resultaat voor Diemen te
bereiken, werken we planmatig en doortastend.

Met
lef

Wij weten dat de gebaande paden niet de enige paden zijn.
Als het nodig is, vinden we onze eigen weg. Creatief op zoek
naar de rek in de regels. Voor Diemen gaan we altijd voor de
beste oplossing, ook als dat niet de meest voor de hand
liggende is.

Leergierig

Wij weten waar we het over hebben, maar zijn nooit
uitgeleerd. We hebben er plezier in onze kennis te delen en
te leren van elkaar. Fouten maken hoort erbij. Ons lerend
vermogen helpt ons om het voor Diemen iedere keer beter
te kunnen doen.

Verbindend

Samen kom je verder dan alleen. Vanuit betrokkenheid
gedreven, zoeken wij daarom altijd de verbinding. Met
elkaar, de inwoners en de organisaties in Diemen. Zo halen
we het beste uit elkaar én onszelf.

Open
houding

Wij kijken met een open blik naar de wereld om ons heen.
Nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in het verhaal van
de ander. Wie je ook bent, in Diemen kun je thuis zijn.

