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Van:  < @flextensie.nl>
Verzonden: woensdag 31 mei 2017 16:47
Aan:
CC: ; 
Onderwerp: Re: Kengetallen voor onderzoek Beleidsonderzoekers
Bijlagen: Kostenstructuur inzet Flextensie binnen de NVSI.docx

Urgentie: Laag

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste r,  en , 
 
In de bijlage treffen jullie, zoals  eerder vroeg, een A4-tje met de gevraagde 
toelichting over staffel/ contributie voor de NVSI. Mocht ik verder kunnen bijdragen 
aan het voorstel, dan hoor ik het graag. Morgen ben ik goed bereikbaar. 
 
 
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 26 mei 2017 om 13:34 schreef  < @utrecht.nl>: 

Dag , 

  

Dank! Deze informatie is ook al richting de Beleidsonderzoekers gegaan neem ik aan? 

  

Dan nog iets anders: wij zijn bezig met het voorbereiden van een MT-voorstel. De strekking daarvan 
luidt kort gezegd een voorstel om te blijven werken met Flextensie en daartoe lid te worden van de 
NVSI (en een aantal uitgangspunten te formuleren om als standpunt in te nemen in de NVSI, t.a.v. 
bijvoorbeeld hoogte premie en duur inzet Flextensie). 

Om dat voorstel goed te kunnen onderbouwen heb ik nog iets meer informatie nodig over het 
financiële plaatje/de kostenstructuur in de nieuwe constructie. Wat verandert er bijvoorbeeld aan de 
staffel? 

  

Met vriendelijke groet,  
  

, 



2

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 

  

Van:  [mailto: @flextensie.nl]  
Verzonden: woensdag 24 mei 2017 21:05 
Aan: ; ;  
Onderwerp: Kengetallen voor onderzoek Beleidsonderzoekers 

  

Beste , , , 

  

Jullie hebben gesproken met de Beleidsonderzoekers, en via aangehangen format 
hebben zij ook een aantal kengetallen opgevraagd bij de diverse gemeenten. 

Zoals ook aangegeven op het formulier (en als het goed is besproken in het 
interview) hoeven jullie die informatie niet allemaal bij elkaar te vergaren, omdat 
veel te verkrijgen is via een geanonimiseerde export vanuit ons matchingssysteem. 
In de bijlage heb ik de kengetallen die daaruit voor Utrecht voortkomen samengevat 
in het betreffende formulier, zodat jullie zicht hebben op de kengetallen voor 
Utrecht.  

  

Als er hierbij vragen zijn hoor ik het graag, 

  

Met vriendelijke groet, 

 

@flextensie.nl 
06-  
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