9 mei 2014
Beste leden van de Cliëntenraden van de samenwerkende organisaties (Dienst Noardwest Fryslân,
gemeente Súdwest-Fryslân, gemeenten De Friese Meren) en de SW-raad van Empatec,
U ontvangt hierbij onder EMBARGO de concept Eindevaluatie Pastiel, ST versie 5, 9 mei.
De concept Eindevaluatie is donderdag 8 mei jl. besproken in de stuurgroep WV!, maar nog niet
vastgesteld. De Stuurgroep wil ook graag een eerste reactie van de Cliëntenraden / SW-raad
betrekken bij de definitieve Eindevaluatie.
De Stuurgroep heeft besloten:
- de concept Eindevaluatie (ST versie 5, 9 mei), aan te bieden aan de Cliëntenraden / SW-raad,
waarbij verzocht wordt om voor 27 mei hierop een reactie te geven.
- de reactie van de Cliëntenraden / SW-raad te betrekken bij de vaststelling van de
Eindevaluatie op 3 juni 2014.
- de Eindevaluatie, na vaststelling, aan te bieden aan de colleges en raden en aan GR Fryslân
West (AvA Empatec) en GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
In de bijlage zijn de volgende stukken bijgevoegd.
- Concept Eindevaluatie (ST versie 5, 9 mei)
- Bijlagen concept Eindevaluatie:
Bijlage 4 KPI stuurcijfers 1 februari 2013 – 1 februari 2014
Bijlage 5 Objectiviteitstoets Skopos
Bijlage 6 Reactie gemeenteraden op de tussenevaluatie.
De concept Eindevaluatie zal tevens in hard copy aan u worden verzonden.
De twee CAB tevredenheidsonderzoeken (bijlage 2 en 3 bij de Eindevaluatie) zijn reeds in uw bezit.
Vanwege privacy van medewerkers is de bijlage 1 MTO niet bijgevoegd.
Als u een reactie wilt geven op deze Eindevaluatie, dan verzoek ik u dit uiterlijk 27 mei te doen. Dan
kan de Stuurgroep uw reacties betrekken bij de definitieve vaststelling. U kunt uw reactie richten
aan mevr. J. Schouwerwou, wethouder De Friese Meren, voorzitter Stuurgroep Werk Vermogen,
per adres: n.oostijen@pastiel.nl.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Henri Meijering, voorzitter Directieteam Werk Vermogen

