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Betreft: Organisatieontwikkeling PT
Onder dit agendapunt zijn vier onderwerpen geagendeerd die ieder de organisatie PT
aangaan. De onderwerpen zullen ter vergadering kort worden toegelicht, de laatste stand
van zaken zal worden geschetst en het bestuur kan op basis hiervan nadere richting geven
aan de verdere ontwikkeling.
a. EIM-onderzoek activiteiten schappen
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken voert het EIM een activiteitenanalyse
uit onder alle schappen. De inbreng van alle 17 schappen wordt door het EIM verwerkt
tot één geheel, dat wordt voorgelegd aan een beoordelingscommissie (Jorritsma, Van
den Donk, Van Eijk). Deze commissie formuleert een advies dat wordt betrokken bij het
kabinetsstandpunt over de toekomst van de schappen.
Ter vergadering zal door Anneke van de Kamp aan de hand van een
powerpointpresentatie worden getoond wat de inbreng van het PT is en hoe het verdere
proces is voorzien.
b. Ondernemerspeiling
De peiling onder aangeslotenen van het PT, waarin gevraagd wordt naar de waardering
voor de activiteiten en het functioneren van het PT, start per 20 mei.
Ter vergadering zal door Edith Bentvelsen aan de hand van een powerpointpresentatie
worden toegelicht hoe de peiling is georganiseerd en wat het verdere proces is.
c. Samenwerking schappen
De eerste blauwdruk voor deze samenwerking is in april opgeleverd. Deze vormt de
basis voor een definitieve blauwdruk, die in de loop van juni aan u ter besluitvorming
wordt voorgelegd.
Ter vergadering zullen Bart Bruggeman en Michiel Gerritsen een schets geven van de
vorderingen met deze blauwdruk.
d. Bundeling medebewind
De eerste blauwdruk voor deze bundeling is in april opgeleverd. Deze vormt de basis
voor een definitieve blauwdruk, die in de loop van juni aan u ter besluitvorming wordt
voorgelegd.
Ter vergadering zal Michiel Gerritsen een schets geven van de vorderingen op dit
gebied.

