Gemeente Emmen gebruikt Module Werkinstructies
“Het maatwerk dat ons beleid is, proberen we zo goed mogelijk vast te leggen
in de werkinstructies. Zo behandel je gelijke gevallen altijd gelijk.”
‘Emmen ontwikkelt verder’ is het motto van de gemeente Emmen. Sinds vorig jaar ontwikkelt de gemeente richting een
plattere organisatie met slagvaardige professionals die de dienstverlening aan de 107.417 inwoners van Emmen centraal
stellen. Verschillende Grip op producten van Schulinck zijn de gemeente daarbij behulpzaam. Voor de werkinstructies bij
Grip op Participatiewet wordt gebruik gemaakt van de Module Werkinstructies.
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Hulp bij inrichten
Bij het inrichten van de Module Werkinstructies heeft de
gemeente Emmen ondersteuning gehad van Schulinck.
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