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Beste Margriet,
Met veel plezier heb ik met jou mogen samenwerken bij het UWV binnen het project U-SMF in de periode 1
maart tot en met 12 oktober 2007. Dit project had als doel een UWV breed informatiesysteem voor de Front
Office Claim ArbeidsGeschiktheid (FO-AG) te realiseren.
Vanuit je eigen bedrijf Fit For Thought - denkadvisering was jij bij het UWV werkzaam als projectleider USMF voor het deelproject Organisatie - en Gebruikersontwikkeling (OGO). Hierbij was jij verantwoordelijk om
100% volledig, juist en tijdig gebruik van SMF bij FO-AG te realiseren
Via het Partnerweb Pentascope was ik vanuit mijn eigen bedrijf Tuit Management Support werkzaam als
regiocoördinator U-SMF bij het UWV binnen het deelproject OGO. Mijn verantwoordelijkheid was de
afstemming tussen de lijn- en projectorganisatie te regelen en de coördinatie van alle OGO activiteiten in de
regio onder verantwoordelijkheid van de regio. Binnen de projectorganisatie was jij mijn projectleider.
Vanaf dag 1 heb ik mogen zien en ervaren hoe jij met een geweldig energie en enthousiasme een projectteam
hebt neergezet met maar 1 focus; 100% volledig, juist en tijdig gebruik van SMF. Je hebt de kwaliteiten om
zowel op inhoud als op menselijk vlak een team te smeden wat op een heldere en zuivere wijze met elkaar en
met hun omgeving (project - en lijn organisatie) omgaat. Confronteren wanneer nodig, enthousiasmeren om
mensen mee te krijgen. Je doet het allemaal van nature. Effectief gedrag is waar jij op stuurt en wat jij bent !!!
Doel - en resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit, gedrevenheid, collegialiteit en vooral
zuiverheid en eerlijkheid in omgang met mensen zijn kwaliteiten die ik bij jou heb gezien & ervaren.
Margriet, dank voor de prachtige samenwerking. Ik zie er naar uit om deze ervaring vaker met je te delen in de
toekomst.

Arend Jan Tuit
Tuit management support.
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