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1 augustus 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
Hierbij het verzoek een kopie van deze brief door te sturen aan de gemeenteraad,
t.a.v. de griffier mr. H.O. Werkman
Geacht college, geachte raad,
Dit jaar voert de FNVopnieuw de Lokale Monitor uit. De Lokale Monitor is een vergelijkend
onderzoek onder Nederlandse gemeenten. Met dit onderzoek toetsen wij iedere twee jaar
het gemeentelijk sociaal beleid en doen we concrete aanbevelingen voor verbeteringen. De
monitor wordt in februari 2019 gepubliceerd.
Het onderzoek van de FNV biedt u waardevolle inzichten waarmee uw gemeente haar
voordeel kan doen. Voorop staat immers om een goed sociaal beleid te voeren voor uw
inwoners en werknemers. Op basis van de uitkomsten kunnen we waar nodig samen
optrekken om knelpunten op te lossen.
Het is belangrijk
anders

dat ook uw gemeente meedoet aan het onderzoek.

en daar kunnen

Iedere

gemeente

is

we met elkaar van leren. Doet u dit jaar ook mee? Het onderzoek

bestaat uit drie digitale vragenlijsten:
• Werk en Inkomen
• Zorg
• Inkoop sociaal domein
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Als voorbereiding op het onderzoek vragen wij u om voor 27 augustus een
kleine vragenlijst in te vullen. Daar kunt u de naam van uw gemeente, naam,
e-mail en telefoon van de contactpersonen invullen voor de vragenlijsten
Werk en Inkomen, Zorg en Inkoop sociaal domein.

OPGAVE CONTACTPERSONEN

De inhoudelijke

digitale vragenlijsten sturen we begin september aan de contactpersonen.

Pilotgemeente testfase
Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten hebben we naast onze eigen ervaring uit meerdere
sectoren gebruik gemaakt van de expertise van een aantal gemeenten. Wilt u ons helpen in
de testfase? Dit kan door u uiterlijk 14 augustus als tester aan te melden op
lokalemonitor@fnv.nl.
Op onze website vindt u informatie over de voorgaande editie van het onderzoek.
Mogelijk dat uw lokale FNV netwerk de vragenlijsten onder de aandacht wil brengen,
bijvoorbeeld door aanbieding aan de wethouder of de raad. In dat geval zullen zij hiervoor
contact met u opnemen. De bestuurder voor uw gemeente vanuit Lokaal FNV Emmen en
Coevorden is Arnoud Hoogsteen, Arnoud.Hoogsteen@fnv.nl.
Vragen? Neem contact op via lokalemonitor@fnv.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Rep
Algemeen secretaris FNV
Ons Kenmerk: UTR-CVH-260718-011

Als lid van de FNVontvang je dit speciale bericht omdat het relevant is voor jouw
sector of regio. Je kunt je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze berichten.
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