
Van: Meijer, M (Mariëtte)
Aan: Meijer, M (Mariëtte)
Onderwerp: FW: Visie gemeenteraadsleden op motto"s en metingen in de transformatie
Datum: woensdag 20 januari 2021 11:52:05

Van: Denis S. Wiering <deniswiering@hotmail.com> 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 21:21
Aan: Bus, CGM (Cecile) <CGM.Bus@Papendrecht.nl>
Onderwerp: Visie gemeenteraadsleden op motto's en metingen in de transformatie
 
Geachte mevrouw Bus,
 
Met de transitie en transformatie in het sociaal domein is de rol van de gemeenteraad steeds
belangrijker geworden. In die transformatie spelen slogans of motto’s een belangrijke rol, zoals ‘eigen
kracht’ of ‘ruimte voor de professional’. En ze gaan gepaard met steeds meer metingen om zicht te
geven in het complexe sociaal domein. Naar de werking van dat soort motto’s en metingen is weinig
onderzoek gedaan. En al helemaal als het gaat om visie van gemeenteraadsladen daarop. Welke
werking hebben die motto’s volgens raadsleden? En krijgen raadsleden de informatie die ze nodig
hebben uit de metingen?
 
Dat is onder meer wat ik inzichtelijk probeer te maken in mijn promotieonderzoek. Dat doe ik onder
begeleiding van promotoren prof.dr. Mark van Twist, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit en bestuurder van de NSOB, en prof.dr. Tom van Yperen, hoogleraar monitoring aan de
Rijksuniversiteit Groningen en expert bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Zelf werk ik (Rotterdam,
1978) als beleidsmaker bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast ben ik toezichthouder bij een
welzijnsorganisatie en voormalig raadslid.
 
Ik zou u willen vragen of u deze mail wilt doorsturen aan raadsleden die (een deel van) het sociaal
domein in hun portefeuille hebben, met het verzoek aan dit onderzoek mee te werken. Het invullen
neemt zo’n 10 tot 15 minuten in beslag. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet
herleidbaar naar personen. Dit is de link naar de enquête:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9AJi7amvXRMhH0N
 
Bij voorbaat dank ik u en de raadsleden die de enquête invullen. Hiermee zorgen we samen voor
inzicht in de werking van motto’s en metingen in de lokale democratie. En zo vullen we een gat in de
huidige kennis in de wetenschap en het openbaar bestuur.
 
Dank alvast, met vriendelijke groet,
 
Denis Wiering
Buitenpromovendus Erasmus Universiteit
deniswiering@hotmail.com
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