
1 organisatie, 1 visie
 
In onze dynamische organisatie 
werken wij
klantgericht en respectvol 
met mensen voor mensen.
We werken samen aan dit doel 
vanuit vertrouwen & verantwoordelijkheid, 
vanuit verbinding 
en met véél goesting!

Nieuw dienstverleningscentrum met 
een nieuw dienstverleningsconcept

 
Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan het uittekenen van een 
nieuw dienstverleningscentrum voor de 
gemeente Beerse. Bij het uittekenen 
daarvan gaat het niet enkel over ‘de 
stenen’. We willen onze organisatie en 
dienstverlening immers verbeteren 
en daarom werken we nu al volop aan 
een intensieve samenwerking tussen 
gemeente en OCMW. 
Om te kúnnen evolueren naar één 
organisatie, is het van essentieel  
belang om één visie, één horizon uit 
te werken. Die vertelt ons én jou welke 
soort organisatie we in de toekomst 
wíllen zijn.

1 organisatie, 1 visie
Die ‘horizon’ hangen we vast aan vijf 
kapstokken. 
 > vertrouwen en verantwoordelijkheid
 > maatzorg met aandacht voor mensen
 > lerende organisatie
 > verbinding over de hokjes heen
 > zinergie en goesting!

Met die kapstokken gaan we aan de 
slag met onze medewerkers. We maken 
ons sterk dat je daar al snel iets van zal 
merken!
Onze missie ‘1 organisatie - 1 visie’ 
is onze eerste stap naar een nieuwe 
organisatie die vooral de bedoeling 
heeft om jou, onze klant, bezoeker, 
inwoner, cliënt, een betere 
dienstverlening te kunnen aanbieden.

De stenen
Het nieuwe dienstverleningscentrum 
komt in het parkgebied Tempelhof 
en zal behalve de diensten uit het 
gemeentehuis en het Sociaal Huis ook 
onderdak bieden aan 
 > de bibliotheek
 > vrijetijdsdiensten cultuur, jeugd, 

toerisme, markten en kermissen
 > musea Tempelhof en Jan Vaerten
 > de politiewijkpost. 

We bekijken ook of we bijvoorbeeld 
kinderopvang, een horecagelegenheid 
of een bankfiliaal kunnen integreren.

Behoeftebevraging
Als inwoner ben jij natuurlijk onze 
belangrijkste doelgroep. Jouw 
verwachtingen, behoeftes en suggesties 
zijn dan ook van groot belang om een 
ontmoetingsplek te ontwerpen waar 
elke Beersenaar zich thuis voelt. 
Daarom kregen enkele weken geleden 
een aantal mensen volgens een 
representatieve steekproef al de vraag 
om onze behoeftebevraging in te vullen. 

Ook jij kan de enquête invullen:  
ga naar www.beerse.be/bevraging of 
scan de QR-code en je kan meteen 
beginnen. Je hoeft je naam niet op  
te geven als je dat niet wil en de 
vragen beantwoorden duurt slechts 
een 5-tal minuutjes. 

Vul je de vragenlijst liever in op 
papier? Neem contact op met het 
secretariaat van het gemeentehuis  
op het nummer 014 62 25 96. 
We sturen je dan graag een papieren 
exemplaar.

Bedankt voor je medewerking!

Eén organisatie, één visie… één horizon! 

9

“Voor het nieuwe dienstverleningscentrum gaan we 
voor een integrale benadering waarbij we oog hebben voor zowel 
cultuurverandering, digitalisering als de huisvesting van zoveel 

mogelijk openbare functies onder één dak.” 
Marc Smans, burgemeester


