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Van:  < @flextensie.nl>
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 10:28
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief en onderzoek Werken met Flextensie

Urgentie: Laag

Ha , 
 
Dank voor je bericht. Die rectificatie kennen we, die is door ons afgedwongen via de Raad voor de 
Journalistiek. Ik heb het in de krant gezien. 
 

 
 

 
En met de kamerbrief en het onderzoek kunnen we wel vooruit. Wel goed om de aandachtspunten nog eens 
door te spreken. 
Wat denk jij? 
 
Dank voor je reactie! 
 

 
 
Op 26 okt. 2017 10:03 schreef " " < @utrecht.nl>: 

Dag , 

  

Dank voor het doorsturen. Vandaag ook in Trouw een artikel inclusief een halve rectificatie van het 
vorige artikel. Heb je die gezien of moet ik hem even doorappen? 

  

  

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 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:  [mailto: @flextensie.nl]  
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 16:54 
Aan: ; ; ;  
Onderwerp: Kamerbrief en onderzoek Werken met Flextensie 
Urgentie: Laag 

  

Beste , , , , 

  

Als sociaal ondernemers hebben wij het instrument Flextensie ontwikkeld om tijdelijk werk bereikbaar te 
maken als stap onderweg naar de arbeidsmarkt voor langdurig werkzoekenden. Die intentie – deelnemers 
een stap dichter bij de arbeidsmarkt brengen – is ook in de samenwerking tussen Flextensie en de gemeente 
Utrecht steeds de rode draad en de gedeelde drijfveer geweest. 

  

Gistermiddag, 24 oktober, heeft demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma het rapport aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Wij vinden het mooi om te lezen dat in de kamerbrief en in de definitieve tekst van het 
onderzoeksrapport de drijfveer achter het instrument ook wordt herkend en benoemd. Hier vast een quote 
uit de brief: “De gemiddelde resultaten van het tijdelijk werken met behoud van uitkering vind ik in het 
geval van Flextensie hoopgevend. De kandidaten geven in het onderzoek aan dat zij heel graag weer aan het 
werk willen. Zij zien Flextensie als een kans om in stappen terug te gaan naar de arbeidsmarkt.” 

  

De aanbiedingsbrief en het definitieve rapport zijn hier als bijlage toegevoegd. Zie ook de toelichting op de 
website van de https://www.nvsi.nl/content/flextensie-waardevol-instrument. 

  

Ik wil je bedanken voor je inzet in de voorbije periode in het beantwoorden van vragen over het instrument, 
het meedenken met het ministerie en het benoemen en inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van 
Flextensie én van de aandachtspunten die bij de inzet van het instrument horen. Juist ook die kritische blik 
maakt het instrument sterker en vergroot de integriteit van de werkwijze. We kijken er naar uit om, vanuit 
de NVSI, met de gemeenten gezamenlijk het instrument te blijven aanscherpen en ontwikkelen.  

  

Als er vragen zijn weet je me te bereiken, ik hoor het graag! 

  

Met vriendelijke groet, 

 

@flextensie.nl 
06-  
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Virusvrij. www.avg.com  

  

 
     




