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Om een eerste indrukte knjgen of jouw ideeen passen binnen het innovatieprogramma van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de daann gestelde pnonteiten, zou ik graag (net als~) vooraf wat informat e over jouw ideeen hebben.

Binnen RWS is men bezig met het instellen van een innovatieloket RWS (contactpersoon ) Het het loket moet op termgn de plaats worden waar innovatievoorstegen uit de markt bij
RWS binnenkomen, beoordeeld worden en, indien relevant, binnen RWS onder de aandacht gebracht worden. HWBP heeR met het 'innovatieloket RWS'fgesproken dat we elkaar over en weer
informeren. Ous die ingang kan ook gebruikt worden.

ik stel vooromaan te sluiten bg het telefoongesprek me~. Dat is elzo effiqent. Mijn e ma I en teiefoonnummerstaan hieronder.

M tvriendelike gro t,

(PPO)
22 juli 2019 7 54

Van:
Verzonden:
Aani
CC: (BS); (PPO);
Onderwerp: RE: mntact - innovatieminded

(PPO) ; (WVL)

prima, mijn mobiel is +336~. Als je ondertussen wat inhoudelgke informatie hebt, graag Goede vakantie nog,~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberb.com)

Van: Lmbontrupucom&
Datum: zondag 21 jul. 2019 10:51 PM
Aan: (PPO)
Kopie: ~ (BS)

.nl&,
Onderwerp: Re: contact - innovatieminded

P PO)
(WVL)

(PPO)

Beste~
Bedankt voor jouw mail.

Met vnendelijke groet,

is het een idee dat wg dan even telefonisch contact hebben en mogelgke acties bespreken&

Tel Mob: 06~
Op 19 lul 2019 om 16:56 heeft

Hoi~,
Min reactie duurde even,

interessant en herkenbaar verhaal.

(PPO) Sehooewaterbeschermine.nl& het volgende geschreven:

heb ik el weer gelegenheid om de mail bg te erken.

Ovengens ben ik inmiddels al weer een tgdje weg bij het HWBP en is de aanpak van innovaties daar henikt. Hier is binnenkort een oploopie voor georgamseerd.

Als reactie op Ie vraag twee dingen:
~ Als het inhoudelgk te maken heeft met HWBP/Waterveiligheid, dan Igkt me HWBP I ) de beste ingang.
~ Als het te maken heeR met het proces van innovatie en de mogeigkheid om d t intern RWS te organiseren, dan w I ik graag meedenken en lijkt me een linkie met~~ van het innovat eprogramma ook wenselgk.

Een meer inhoudelgk gesprekje Igkt me zinvol om te kgken aan welke business van RWS de innovatievoorstegen van Peter kunnen raken Voor mg staat de inhoud altgd voorop In een
gesprek kunnen we dan ook meteen de handigste aanvliegroute bekijken.

Nu ben ik de komende 7 weken of zo gewoon op de post, dus is er alle ruimte om een afspraak te pnkken. Mijn agenda is gewoon 'open'.

Groeten,

T 06~

Van: (BS)
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 12:20
Aani (PPO)
CCI
Onderwerp: contact - innovatieminded

Nu hebben pi en ik een poos qeleden gesproken over de wgze waarop het hoogwaterbeschermingsprogramma met innovaties en kansriijke ideeen omgaat, en dat gesprek sluit goed
aan bil wat ik bil~ %gg ervaar Zou lil contact met hem willen leqqen afheb le een andere suqqestie vooraan eerste gesprek (wie is er binnen het HWBP aanspreekpunt voor


