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Van:  < @flextensie.nl>
Verzonden: maandag 6 november 2017 10:41
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Overzicht inzet Flextensie september 2017

Urgentie: Laag

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste  en , 
 
Allereerst vermoed ik dat de omzet uiteindelijke hoger zal blijken dan hier weergegeven, omdat nog een 
aantal urenstaten ontbreken. Ik heb net onze backoffice gesproken, en die zullen vandaag en morgen even 
rondbellen om te rappeleren.  
 
Daarnaast heeft  zich de eerste twee weken van haar inzet wat meer gefocust op het spreken van de 
kandidaten in de pool om af te wegen of Flextensie voor hen nog het meest passende traject was. 
Mogelijk zijn er ook nog andere oorzaken, ik zal het morgen even met  bespreken. 
 
Groet, 
 

 
 
Op 2 nov. 2017 09:57 schreef " " < @utrecht.nl>: 

Dag ,  

  

Bedankt voor het overzicht.  

Ik schrik wel een beetje van het resultaat. Wat is de reden van de terugloop van de bruto omzet t.o.v. 
augustus?  

  

  

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 
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

  

Van:  [mailto: @flextensie.nl]  
Verzonden: woensdag 1 november 2017 13:41 
Aan: ; ; ; ; ;  
Onderwerp: Overzicht inzet Flextensie september 2017 
Urgentie: Laag 

  

Beste , , , , ,  

  

In de bijlage vinden jullie het overzicht van de inzet van Flextensie over de maand 
september 2017.  

Wat aan gegevens over oktober beschikbaar is heb ik ook vast toegevoegd aan het 
overzicht.  

Ik hoor het graag als er vragen zijn, 

  

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.

 

  

  

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