
Van: kgpo) 518
Verzonden: v r i j dag  17 j anua r i  2020 11:34
Aan: (GPO); (GPO); N (GPO); (GPO); (NN);  (GPO)
Onderwerp: RE: Proces vas t s te l l i ng  WOG HR 7.0 dee l  2

Ok.
Ik vermoed begripsverwarring over "Directieteam GPO".
Ik lees dan lijn-DT van GPO en jij bedoelt hier "project-directie", te weten
Prima, om het zo te formuleren

Gr

Van: |GPO) j@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 11:12
Aan: Hj@rws.nl >; r@rws.nl>; @rws.nl>;

|@rws.nl:
Onderwerp: RE: Proces vaststelling WOG HR 7.0 deel 2

Beste

Ook nog een reactie van mij op de laatste 2 punten:
- 2 opmerkingen geplaatst bij de laatste 2 alinea's. Mij niet duidelijk waarom (met welk doel) we bij de gele cellen de 6% expliciet vermelden.
Bij de geel gearceerde cellen is 6% risico gehanteerd aangezien deze kosten een inschatting zijn. Over de blauw gearceerde cellen is geen risico percentage van toepassing omdat dit de werkelijk
gemaakt kosten zijn. Tekst aangepast in het document (bijgevoegd).

En bij de laatste alinea denk ik niet dat ' iets heeft besproken met de
het resultaat van W0G2 telefonisch besproken met de

Tekst aangepast: Het resultaat is door het project voorgelegd aan
bedrag vast te stellen en niet verder te gaan met de maandelijkse verrekening.

Wel zijn geïnformeerd / op de hoogte gehouden en heeft de

die dit hebben besproken met n daarbij overeen zijn gekomen nu het

Mvg

Van: i@rws.nl>
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:21
Aan: @rws.ni>; s@rws.ni>; @rws.nl>; @rws.ni>;

@rws.ni>; d@rws.n l>
Onderwerp: RE: Proces vaststelling WOG HR 7.0 deel 2

Beste

Onderstaand mijn reactie.

Gr.

Van: @rws.nl>
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 12:45
Aan: @rws.nl>; s@rws.nl>; @rws.nl>
CC: J@rws 1 n]>
Onderwerp: RE: Proces vaststelling WOG HR 7.0 deel 2

Beste

Dank voor je memo (+ bijlagen). Helderen to-the-point.

M.b.t. het memo: prima. Een kleine typefout-correctie en een vraag in de kantlijn. Zie bijlage.
typo's heb ik gecorrigeerd in bijgevoegde memo. Het is inderdaad de definitieve versie, dus heb concept verwijderd. Uiteraard is hij pas definitief bij tweezijdige ondertekening

M.b.t. bijlage 1: prima om voorde volledigheid de afgesloten W0G1 ter informatie bij te sluiten,
had ik reeds nagezonden en nu wederom bijgevoegd.

M.b.t. bijlage 2 (toelichting op uitwerking P-kosten):
- Is de eerdere toelichting van toch? klopt, deze toelichting heeft jou toegezonden op 19 december 2019 en daarna nogmaals op 7 januari jl.
- 3 kleine tekst-correcties aangebracht (zie bijlage) typo's heb ik aangepast
- 2 opmerkingen geplaatst bij de laatste 2 alinea's. Mij niet duidelijk waarom (met welk doel) we bij de gele cellen de 6% expliciet vermelden. En bij de laatste alinea denk ik niet dat 'het

iets heeft besproken met de Welzijn geïnformeerd / op de hoogte gehouden en heeft de het resultaat van W0G2
telefonisch besproken met de

beantwoording hiervan laat ik even aan aangezien ik niet betrokken ben geweest in dit proces.

M.b.t. bijlage 3:
- het veld "getoetst" is niet ingevuld. W0G1 is getoetst door Wie W0G2? Valt LA aanhaking nog te vermelden? Ik heb de velden opgesteld, getoetst en goedgekeurd
verwijderd. Mijn inziens heeft dit proces getrokken en is het contractteam hierin verder niet betrokken geweest. eeft dit wel afgestemd met
- versie 0.9 of 1.0? heb er versie 1.0 van gemaakt

Eens, verdere stappen zijn inderdaad spoedige afronding van dit proces.
wil jij afstemmen met e of zij nog aanvullingen hebben op het memo of de toelichting? Ik heb e.e.a. met besproken maar aangezien zij niet inhoudelijk

betrokken zijn geweest is er verder geen aanvulling.
En met die als ik het goed begreep hierover maandagmiddag nog een overlegje hebben gepland. Wellicht kan dat nog eerder en/of kan

het memo en de toelichting alvast lezen.
wil len jullie bi jgevoegde documenten  aub  lezen

Mij inziens is het netjes en nodig dat begin volgende week tekent.

Mvg,

Van: |@rws.nl>
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 17:21
Aan: @rws.nl>; s@rws.nl>; |k@rws.nl>
CC: @rws.nl>
Onderwerp: FW: Proces vaststelling WOG HR 7.0 deel 2
Urgentie: Hoog

Nu compleet inclusief getekende WOG HR 7.0 deel 1

Gr.

GPO)Van:



Beste

Overeenkomstig het verzoek van stuur ik jullie hierbij mijn opzet van een memo om het proces van vaststelling van WOG HR 7.0 deel 2 door e faciliteren.

Aangezien ik inhoudelijk niet betrokken ben geweest en het moet doen met de informatie die ik voorbij heb zien komen, lijkt het me goed dat jullie hier nog kritisch naar kijken
en verder corrigeren, redigeren, aanpassen, etc.

Als bijlage heb ik bedacht:
1) Wijzigingsovereenkomst WOG HR 7.0 deel 1 (die is vastgesteld maar ik moet nog even de getekende versie opzoeken)
2) Toelichting uitwerking personele kosten WOH HR7.0 deel 2
3) Concept wijzigingsovereenkomst WOG HR 7.0 deel 2

Ik hoor graag wat nu verder de stappen zijn en wat van mij wordt verwacht. Mijn inziens zal een spoedige afronding van dit proces en hieruit voortvloeiende betaling de huidig ontstane kramp bij
Levvel wat verlichten.


