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Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

<
maandag 17 juli 2017 16:14

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

@flextensie.nl>

;
;
Re: Concept overeenkomsten Flextensie NVSI
Bewerkersovk Innovatieve Oplossingen NVSI C01b 07122016.docx;
Gebruikersovereenkomst Innovatieve Oplossingen NVSI C01b 02122016.docx

Beste

,

Die documenten zijn in concept opgesteld, deze vind je in de bijlage. In een
definitieve versie kunnen details hieraan nog veranderen (de bewerkersovereenkomst
is nog niet besproken), maar de grote lijn is wel gezet. Hopelijk heb je hiermee
voldoende informatie.
Mochten er voor 11 september actuelere versies beschikbaar komen, dan zal ik die
met je delen.
Het aanmeldformulier lidmaatschap NVSI heeft
ik zal zijn mail nog eens aan je fwd sturen.

eerder gemaild,

Een heel fijne vakantie gewenst,
Met vriendelijke groet,
@flextensie.nl
06Klik hier met de rechtermuisk nop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming v an uw priv acy is deze afbeelding niet automatisch v an internet gedownload.

Op 14 juli 2017 om 15:30 schreef
Beste

en

<

@utrecht.nl>:

,

Ons MT Werk en Inkomen heeft vorige week ingestemd met het starten van de procedure voor
voortzetting van Flextensie via de NVSI. Dus de eerste horde is genomen!

Dat betekent voor ons eerst de volgende twee stappen:
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Bespreking met Cliëntenraad (gepland voor 23 augustus). Doel: informeren over ons voornemen
en de inhoudelijke voorwaarden die wij willen stellen (d.w.z. onze inzet voor gezamenlijk kader binnen
NVSI) om verdringing te voorkomen.


Bespreking op de staf WenI met de wethouder (25 augustus) en als hij akkoord is:



Agendering voor collegevergadering (waarschijnlijk 11 september).

Nu ben ik begonnen met het voorbereiden van de stukken voor de staf en het college, maar ik heb
begrepen uit het document “toelichting lidmaatschap NVSI” dat de volgende documenten door het
college ondertekend moeten worden:
-

Aanmeldformulier lidmaatschap NVSI

-

Bewerkingsovereenkomst

-

Gebruiksovereenkomst Flextensie.

Het college zal niet willen besluiten om een overeenkomst te ondertekenen als ze niet weten wat er in
staat. Bestaan er al conceptversies van die overeenkomsten, zodat ik die als bijlagen bij het
bestuursvoorstel kan doen? Zo nee, wanneer kunnen we die verwachten?

Bij voorbaat dank!

P.S. ik ben na vanmiddag drie weken op vakantie. Ben 8 augustus weer op kantoor. Een fijne zomer
toegewenst!

Met vriendelijke groet,
,
beleidsadviseur
Gemeente Utrecht
Werk en Inkomen
Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling
Postadres Postbus 8029, 3503 SB, Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Sportzomer in Utrecht
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
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