
■(GPO)
d insdag 10 december 2019 14:23

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: WOG 2 inzake HR versie 0.9

470

Laten we zeker eerst de reactie van Levvel afwachten. Echter, ik verwacht dat die in lijn zal zijn met de afspraken op directieniveau waar ] naar verwijst.

Voor mij nu helder dat de koers dan zal zijn om in lijn met die afspraken zaken te gaan afhandelen.

Dit levert in ieder geval op korte termijn de uitdaging op om dergelijke absurde percentages weer van tafel te krijgen.

Gr.

Van: rws • n I >
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 13:03
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: WOG 2 inzake HR versie 0.9

|@rws.nl>: |@rws.nl>

Ho fl

Zie onderstaande mail. Ik ben inmiddels uit de communicatielijn gehaald kennelijk. Ik zou het heel jammer vinden als we nu de insteek van gisteren (afgestemd met |ll ] en | J en jou) nu
weer overboord gooien, zonder dat we een reactie hebben ontvangen van Levvel.

Ik stel voor dat we nog even wachten met het uitwerken van de WOG tot een reactie hebben gekregen van Levvel op onze conceptversie die we gisteren samen hebben doorgenomen met Levvel
en waarzi j  nog op zouden reageren.

Van: Lw sLn I >
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:26
Aan: ~ nH; rwsLn I >
CC: H@rws .n l>
Onderwerp: FW: WOG 2 inzake HR versie 0.9

Heren,

Zie onderstaande reactie van Rob waarover ik hem zojuist ook aan de telefoon had.

(en ) willen hun afspraak gestand doen zoals dit ook aan s meegegeven.

Ik heb aangegeven dit vanuit het contract als een probleem te zien wat lastig wordt nog van tafel te krijgen voor de komende jaren.

Maar opdracht is helder. W0G2 moet worden gesloten in lijn met de afspraken en daarmee het kostenboekpercentage voor AK. Wel met het benoemde voorbehoud.

Pakken jullie dit nu op met Levvel?

Anders straks maar even bellen.

Gr.H

Van: rws - n

Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:18
Aan: |@rws.r >; |@rws. >

Onderwerp: RE: WOG 2 inzake HR versie 0.9

Beste

We d en i|) hebben vorige week dinsdag aan tafel met de heren | de afspraak gemaakt om bij W0G2 voor AK het kostenboekpercentage ( )te hanteren. Hierbij is
nadrukkelijk een sterretje geplaatst: het is een voorlopig percentage, het heeft geen precedentwerking en kan (na definitieve uitkomst AK-discussie) met terugwerkende kracht een hoger of lager
percentage worden.
Zo hebben we het ook meegegeven ter voorbereiding op zijn telcon die hij donderdag had met de heren

Voor deze W0G2 graag vasthouden aan de afspraken die op de directietafel met Levvel zijn gemaakt.
Met daarbij de check natuurlijk welk AK-percentage het kostenboek bij inschrijving vermeldde.

Mvg, H

Van: @ rws . n I >
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 08:50
Aan: @rws.nl>; @rws.nl>
Onderwerp: FW: WOG 2 inzake HR versie 0.9
Urgentie: Hoog

Beste en | |,

Gisteren is weer gesproken met Levvel (J ) over de WOG 2

Gekozen insteek van (is samenspraak met mij) is:

RWS neemt verantwoordelijkheid en zal de kosten vergoeden aan Levvel conform afspraak, er is geen sprake dat RWS terugkomt op eerdere afspraken

De koers van Levvel om naast een winstpercentage van 6% ook nog eens een AK percentage van H te hanteren is disproportioneel. Ook ICG geeft hiervoor geen akkoord aangezien dit
tezamen leidt tot  een percentage van ca. voorAK&W.

buiten scope
Naar Levvel is uitgestraald dat WOG 2 snel afgehandeld kan worden en ook kan leiden tot een spoedige betaling mits Levvel nu akkoord gaat met de toepassing van hetgeen in het DBFM contract
is bepaald qua opslagpercentage voor AK&.W)

Klaarblijkelijk stemt Levvel hier niet mee in en gaat escaleren.

Wat mij betreft prima om te escaleren maar mijn advies aan jullie (en DT GPO) is om hier de "ramen en deuren gesloten te houden". Het DBFM contract moet leidend zijn in dit soort gevallen en



Van: rws . n I >
Verzonden: maandag 9 december 2019 16:22
Aan: J§@rws.n >; j||(5)rws.n >
Onderwerp: RE: WOG 2 inzake HR versie 0.9

Klopt, bedrag moet nog aangepast worden. Eerst maar eens de discussie beslechten, ze gingen er nog niet in mee en gingen escaleren....

Va n : S Lw sLn I >
Verzonden: maandag 9 december 2019 16:03
Aan: < J@rws.nl>;  ' |@rws.nl>
Onderwerp: RE: WOG 2 inzake HR versie 0.9

Ha mannen,

Als we met rekenen komen we toch niet op ?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry. com)

Van:  s . nl>
Datum:  maandag 09 dec. 2019 3:48 PM

|@vanoord, c om>. N H rwsml>, M|
j@rws.nl>.,

@pelsrijcken.nl>, |
(i rws.n >I@rws.nt>.,

Onderwerp: WOG 2 inzake HR versie 0.9

Beste

Bijgevoegd versie 0.9 van de wijziging zoals vanmiddag samen opgesteld.


