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Underwerp 
Voortgang evaluatie 8KTD 
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
De voortgang van de evaluatie 8KTD door Bureau Berenschot.  
 

 
Koarte gearfetting 
De evaluatie van 8KTD verloopt volgens planning.  
 
Ynlieding 
De evaluatie van 8KTD door bureau Berenschot verloopt volgens planning. In dit document geven 

we een korte update van het verloop.  
 
Histoarje 
Op 10 december 2020 heeft u besloten de benodigde budgetten voor de evaluatie van de kosten, 
effecten en resultaten van de Werkmaatschappij 8KTD beschikbaar te stellen en vier raadsleden 
af te vaardigen voor de begeleidingsgroep van dit traject. Op dinsdag 12 januari is de 
begeleidingsgroep voor het eerst bij elkaar geweest voor de aftrap.  
 

Kearnboadskip 
Er is in de afgelopen periode veel informatie opgehaald in de gesprekken met de verschillende 
gremia, en bureau Berenschot ligt goed op schema. Zowel met de benchmark als met de 
evaluatie. De resultaten van de benchmark zullen worden geïncorporeerd in de eindrapportage 
van de evaluatie.  
Vorige week heeft bureau Berenschot de tussenrapportage van de evaluatie 8KTD besproken met 
de begeleidingsgroep. De meest recente planning voor de vervolgstappen tot de zomer treft u 
hieronder aan. 
 

Planning tot de zomer 

Toezending conceptrapportage begeleidingsgroep en colleges Vrijdag 28 mei 
Bespreking conceptrapportage met begeleidingsgroep  Maandag 7 juni 
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Oplevering evaluatie aan colleges     vrijdag 18 juni 
Eindpresentatie aan medewerkers     Maandag 28 juni 
Eindpresentatie aan gezamenlijke raden    Dinsdag 29 juni 
 
Konsekwinsjes 
N.v.t. 
 
Kommunikaasje 

De medewerkers van 8KTD worden via Sharepoint geïnformeerd over de voortgang.   
 
Ferfolchtrajekt 
Tijdens de presentatie op dinsdag 29 juni worden de raden op de hoogte gesteld van de 
eindrapportage. Het rapport wordt na de presentatie ter beschikking gesteld.  
We streven ernaar de eindrapportage kort na de zomer en waar mogelijk tegelijkertijd in de 
afzonderlijke raden te bespreken, voorafgegaan door nog een openbare en informatieve 
bijeenkomst met de raad en de opstellers van het rapport. In overleg met de griffies wordt 
bekeken of die laatste bijeenkomst een gezamenlijke zou kunnen zijn. 
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