
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1269donderdag 18 apr i l  2019 08:26

RE: Issue HR

Oke maar doel meer op hoe is er  toen naar HR gekeken. . hadden wij dit toen kunnen weten?

Vriendelijke groet, H

Van:
Verzonden: donderdag 18 april 2019 8:24
Aan:
Onderwerp: RE: Issue HR

Heel In het kort: dit Issue fout niet gevolg met nieuwe norm
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Van:
Verzonden: donderdag 18 april 2019 8:23
Aan:
Onderwerp: RE: Issue HR

Dag

hoe verhoudt zich onderstaande tot het verhaal over aanpassing aan de nieuwe normering?
Zie memo uit 2017. Daar immers ook gekeken naar HR.

Vriendelijke groet, H

Van:
Verzonden: woensdag 17 april 2019 21:51
Aan:
Onderwerp: FW: Issue HR

Heer, dame staf,

Tbv morgen memo inzake issue HR. had nog een out of the box idee om eea in een alliantie ipv Wijziging OG te vatten. Hij heeft dit in en PPT gezet. Deze voeg ik ook bij. Voor
morgen goed om tijd even te gebruiken om te focussen op memo maar weet dat idee bestaat.
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Van:
Verzonden: woensdag 17 april 2019 21:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Issue HR

Heren,

We spreken elkaar morgen kort om 11 uur per telefoon over issue Hydraulische Randvoorwaarden bij Afsluitdijk. Op dit moment wordt er nog hard gerekend en gewerkt aan oplossingen en
scenario's. Toch geprobeerd eea in een concept memo te beschrijven. Zie bijlage.

had nog een out of the box idee om eea in een alliantie ipv Wijziging OG te vatten. Hij heeft dit in en PPT gezet. Deze voeg ik ook bij. Voor morgen goed om tijd even te gebruiken
om te focussen op memo maar weet dat idee bestaat.
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