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Verzonden met Blackaerry Work
(www.blackberry.mm)

Van:,~ (WVL)
Datunu vrgdag 01 nov. 20
Aan: Beuting, Diana (zN)
Kopie: Brandsen, Cees (WVL
Onderwerp: RE: : Processtappen

Niws.nl&

, Kerkhof, May van de (ZN)
.nl&

granuliet tbv vraag DG

IWS.III&

Hoi Diana, Ma 9,

Zojuist Cees gesproken . Omdat op korte termijn (a.s. maandag) reeds resultaten worden verwacht van hetverificatieonderzoek

vinde we het beter om Michiele benin volgende week (en dan vollediger ...dus inclusief korte context voortrajecten en uitslag verigcatieonderzoek ) te informeren. Vanuit Cees
z'n inschatting

I
Vriendelijke groet

Verzonden met Blaikaerry Work
(www.blackberrv.mml

Van: Beuting, Diana (ZN) rws. nl&
Datum: Vrijdag Dl nOV. 2019 &H55 PM
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) rw&.nl&,
KoPie:~,~ (ZN) &~~mrws.nl&,~, (ZN)
Onderwerp: RE: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

WVL) &~ Brws.nl&
@Lws.nl&

May,~
Ik zou het loskoppehn.~, graag even afstemmen met Cees,

groetjes,

Diana

Verzonden met Blackserry Work
(www.blackberry.mm)

Van: Kerkhof, May van de (ZN) &

19 2:
Aan:
Kopie: )
Onderwerp: RE: : Processtappen

IWS.III&

Beuting, Diana (Z~N Earws.nl&~ (ZN) &~~yrws.nj&
granuliet vraag DG

In ieder geval erg fijn dat jullie het verilicatieonderzoek steunen.

Ik zou zelf toch graag

vandaar dat ik de mail nu doorstuur aan Diana zodat zij zelfkan besluiten of

Alvast dank voor je moeite en hartelijke groet,

Ma Y

Verzonden met Blackaerry Work
(www,blackberry.com)

Van:,~ (Wvl ) ~ mrws.nl&
Datum: vrgdag 01 nov. 2019 10:47 AM
Aant Kerkhof, May van de (Za Lalws.nl&
Onderwerp: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Hol Ma 9,

...hopenlijk goed oefening gehad!

Ik moet/wil nog een collega afdelingshoofd spreken, die maandag terug is van vakantie dus vandaag gaat me helaas niet lukken. Gisteravond met~ kunnen bespreken en omwille van de
tijd/snelheid heb ik het volgende voorstel:

Bmet~

Verzonden met sla ckserry Work
lwww blackberrv.com)

Vani Kerkhof, May van de (ZN) fws,fil&
Datum: vrildeu 01 nov. 2019 9:D5 AMAan:,~ (WVL) ~ 'arws.nl&, Splgthoff, Ruud (wvL)
Onderwerpt RE: Processtappen dossmr granulmt tbv vraag DG

Earws mnl&



Elan ctwcken.

jfartejgke groet,

hfay

Verzcnulen m:t BlackBeny (Vork
(nslm blackbenvconii

Vaa:~~ (WVL)~~gg«s nt
Datum: donderdag 31 okt 2019 3 58 Phf
Aan: Kerkhof, hlay Iun de (ZN) alws nt, SPkrthoff, Ruud (IL%Z)
Onrk l1« rp: RE Protcsstappnl dolt«l'l3lndltl tbv 'I333g DG

@rws nlh

LI Maf: hieronder geel gemarkeerd mijn eerste reactie, verzoek o m nog even te wachten met definitieve verzending tot ik in gelegenheid ben geweest om ruggespraak te houden met
f

gg~~raag contact hierover zsm het schikt
Groet~
Vent Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 12:09
naar~~ (WVL)
CCI Beukng, Oana (Zlg) ; Brandsen, Cees (WVL); Valkhof, nnm (DN)
Aulerwerpr Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Beste~
Bijgaand het nu vanuit ZN opgestelde mncept feitenrelaas over de processtappen ln het granuliet dossier, om hiermee Michele te informeren. Zoals we via app afspraken, wil ik)e
vragen dit feitenrelaas vanuit WVL aan te vullen, zodat we een gezamenlijke/afgestemde informatiemail voor Michele kunnen maken. Naast dat we even telefonisch contact zullen
hebben, hoor ik graag je eventuele aanvullingen, hartelijke groet,

May

Beste Michele,
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Hartelijke groet,
Diana Beutins


