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Jaap,

Ik reemje exmx nee Da hikt nm Mee eeosv

Van Ruud begrgp Ik dat er aog steeds geeu redemerhjn beschikbaar n zoab mnge steek m t jou. Ruud, I)taua en Iujj besproken V)g hem n ~er neg steeds nme bezig. Wel fgn om te uvteu of Ihe er n,
als uu de draaimek aanhouden

Wordt xmxulgd, groet, Nelly

Vcrzoudm net BhckBmxy Work
(uxkxr bis ekh eng c o m)

Van: Valkhof, Amo (ON) rs ut
Datum: woeosdag 05 feb. 2020 852 PM
Aan: Kslfs, Kelly (ON) ~tgrws Id&

Kopie: lkes, Jos xxn(ON) ~lgrws ot, (ON).
Ondernvrpc FW IC aaapsk ZN nav Zemblautzeedmg Over de hfsas

Hol Nelly,
Hierbij het draaiboek ZN. Zou ook kunnen worden gebruikt voor ON (uiteraard wel met de juiste namen). Heb jij hierover noo mntact gehad met Jaaps
Laat ons even weten hoa verder kunnen we het morgen afronden an indien nodig de benodigde reserveringen in de agenda's maken.
Arrro

Van; (ON) Iwr.rd&

Verzonden: woensdag $ februari202009:33
Aanr (O N) rnrws.nl&
Onderwerp: FW: IC aanpak ZN nav ZemblauItzendmg Over de Maas

Zm lmt "draaixoek", onze~ n erbg betrokken
Insteek hh ZN n xrjdageclaeed eeabgeerkormt te mpurismen, WVJ. xooralsrmg speen dorderdap&cbteud xooraljpaud asode azeorbog dus.

Nb k spreek rmrgeonnddag nmt de Wob xeraockm aav de eerste Zcmbh~
rret xxmdelgke groet,

Rgksxxnterstaat Oost-Nederlard

Van:~ (ZN)~ra s nt
Datum: woensdag 05 feb. 2020 932 Ahl
Aem (Wx1.) rxl's OE,
Kopie: ~(ZN)~,s rd&

Oadernvrp: FiV IC aanpak ZN mv Zemblaugzmrheg Over de Maas

(ONj

Het dank aan ~bij deze onze aanpak JC inzake uitzending Zambia.
Groet,

vanr~ (ZN) ~mrwsmnt&
Vemonden: woensdag 3 februan 2OJOO3 29
Aanr „(ON) rws.nl&
CC: (ZN) ~rws.nt&
Onderwerp: IC aanpak ZN nav Zemblauitzendmg Over de Maas

Dap~
Bijgaand onze aanpak wat betrelt interne communicatie rondom Zambia.
Contact met Vergunning en handhaving is vanuit afdelingshoofden nu intensief.
We steken in op afdelinospesprek/uitvraao vrijdag, tenzij uitzending noopt tot onmiddellijk ovedeg met OT lid..
Bel gerust bij vraoenI

Gmet, H


