10 mei 2019
Update - Uitstroomonderzoek
Beste {{Naam}},
Middels deze mail willen we je op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen.
Hieronder hebben we daarom de belangrijkste punten per onderwerp samengevat.
Dashboard
Zoals reeds aangekondigd zou deze week toegang worden verleend tot de
dashboardomgeving. Er zijn echter nog een aantal updates die we direct beschikbaar
willen stellen. Hieronder valt ook het kosteloos beschikbaar stellen van alle landelijke
branche gerelateerde benchmarks (zie toelichting onder "Benchmark"). Hierdoor is
de uitrol van de dashboardomgeving uitgesteld tot woensdag 15 mei.
Benchmark
In de implementatiefase wordt gestart met de volgende benchmarkmogelijkheden:
- Landelijk branche
- Regionaal Zorg en Welzijn (alle deelnemers binnen de regio);
- Subregionaal eigen branche (indien voldoende data);
Aan deze landelijke branche benchmark is standaard de mogelijkheid toegevoegd
om niet alleen met de eigen branche, maar ook met andere branches op landelijk
niveau te vergelijken. Hier hoeven geen maatwerkafspraken meer over gemaakt te
worden. Wanneer er reeds meerdere opties/branches binnen de landelijke
benchmark zijn opgegeven zullen hier uiteraard geen kosten voor in rekening worden
gebracht.
Doorontwikkeling
In het uitstroomonderzoek zijn er zoals eerder gecommuniceerd twee fasen;
• de Implementatiefase (uniforme vragenlijsten en dashboard, eventueel
maatwerkopties, ontwikkeling kwalitatieve omgeving): tot en met juli 2019
• de Doorontwikkelfase (eventuele aanpassingen van de uniforme vragenlijst en
of dashboard op basis van de ervaringen van de organisaties in de eerste
paar maanden): september / oktober 2019
De werkgeversorganisaties bevragen jullie in juni 2019 naar jullie ervaringen met het
uitstroomonderzoek. Daarop volgend kunnen er bij voldoende gelijke wensen
updates doorgevoerd worden, eventueel betaald uit een ontwikkelbudget. Het kan
dus voorkomen dat er maatwerkafspraken gemaakt worden die op een later moment
voor alle deelnemers doorgevoerd (en eventueel bekostigd) worden. De eventueel
gemaakte kosten met betrekking tot maatwerk die reeds gemaakt worden kunnen
achteraf niet gecompenseerd worden uit het ontwikkelbudget. Bij twijfel hierover kan
je uiteraard contact met ons of de werkgeversorganisatie opnemen.
Dataverzameling
Op dit moment zijn veel organisaties gestart met het verzamelen van de data. Zonder
voldoende data (<10 respondenten) zullen de resultaten namelijk niet in de
dashboardomgeving zichtbaar zijn. Wanneer jullie nog niet zijn begonnen met de

dataverzameling willen we je verzoeken om met de volgende organisatie-specifieke
link alsnog te starten met het onderzoek: {{Link}}
Informatie
Inmiddels zijn er een aantal mails met belangrijke informatie en/of updates gedeeld.
Om de informatie centraal in te zien hebben we daarom via deze link de belangrijkste
documenten en updates opgenomen.
Mochten er verder vragen zijn dan vernemen we die graag.
-Met vriendelijke groet,
(+31) 020 789 32 77
survey@presearch.nl
www.presearch.nl

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht
dit aan de afzender te melden. Aan dit bericht kunnen geen
rechten worden ontleend.

