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Van:  < @flextensie.nl>
Verzonden: maandag 9 oktober 2017 20:35
Aan:
Onderwerp: Re: Opdrachten september
Bijlagen: Raming monitor Utrecht 09-2017.xlsx

Urgentie: Laag

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Dag , 
 
Hierbij de volledige monitor (omzet is een raming, in- en uitstroom in de pool en 
aantal plaatsingen zal niet veel meer wijzigen, die aantallen zijn dus al meer 
definitief).  
Die aantallen (aantal aanmeldingen, aantal inschrijvingen, aantallen uitstroom) kan ik 
overigens makkelijker tussendoor opzoeken dan de omzet.  
Wachtwoord is gelijk als altijd. 
 
Groet, 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
@flextensie.nl 

06-  
 

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 
 
 
Op 6 oktober 2017 om 11:30 schreef  < @utrecht.nl>: 

Hallo ,  

  

Dank je wel!  

  

Het is nog niet helemaal volledig voor wat ik nodig heb.  

  

Ik moet weten hoeveel kandidaten in de pool ingestroomd zijn, hoeveel mensen op een WEP geplaatst 
zijn en hoeveel uitgestroomd zijn naar werk. Lukt het jou om de managementinformatie + monitor 
door te sturen dan kan ik ermee uit te voeten  
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Dank je wel!  

  

  

Met vriendelijke groet,  
  

, 
Contractmanager 
  
     Gemeente Utrecht 
     Werk en Inkomen 
     Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030-286   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

  

Van:  [mailto: @flextensie.nl]  
Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 15:42 
Aan:  
Onderwerp: Opdrachten september 
Urgentie: Laag 

  

Beste , 

  

In de bijlage een raming van het resultaat van september. Excuus, ik had dit een 
paar dagen eerder zullen doen. 

Hopelijk biedt dit je nog tijdig voldoende informatie. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

@flextensie.nl 
06-  
 

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
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Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt 
Ter bescherming  van  uw privacy is deze afbeelding  niet 
van internet gedo wnload.

 

Virusvrij. www.avg.com  

  

 
     
 




