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Hallo^g,
De meeste tijd zit in het controleren van de begroting en de vragen beantwoorden in bet systeem. Een

adressenlijst zou uiteraard ook helpen, die controle kunnen we dan eventueel overslaan. Ik verwacht alleen

niet dat we daarmee alsnog voldoende capaciteit hebben.

Vriendeiijke groet.
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l] Beioekadres:
Leonard Springeriaan 15, Groningen

Postadres:

Postbus 779, 9700 AT, Groningen WiJ stimuleren, faciliteren en verbinden

Van:|
Verzonden: maandag 29 november 2021 15:31

Onderwerp: RE: 25% steekproef
Haum,
Ik ben het intern aan het vragen. Ik vroeg me wel het volgende af:
Je gaf aan dat het beoordelen nu minimaal tijdkost.
Waarin zit de meeste tijd? Want de check op adres vind ik in ieder geval heel belangrijk.
Zou het helpen als we adressenlijst maken?
Ik bespreek dit graag nogtelefonisch verder met je.
Groet,

Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:29
Aa n: HUJUJUI^JjlSminbzk.nb
Onderwerp: 25% steekproef

Hebben jullie al duidelijkheid over de steekproef van 25%? Wij moeten ons systeem namelijk opnieuw
inrichten en instellen hierop en dat is niet in een paar dagen gedaan. Wij moeten dus op korte termijn ( lees
begin volgende week) al opdracht geven als wij dit voor 10 januari klaar willen hebben.

Vriendeiijke groet,
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L] Bezoekadres:
Leonard Springeriaan 15, Groningen

Postadres:



nucD Postbus779,9700AT,6ranlfigen [Bl W)| ithnularMi, ficUlterin an vcrbindm

Pab«tlc>itlMn>ifuiiii»tlebevittMiiaei*t»o<irualie5teiiid.ln<CTunletJetM<»egMntebCTtrfd»berlctitilmltiitlllnwiulilB«teioiidni.won»u<«ra>dit

dmt tan 6e afzendcr te meWen en het beridit te venvttdefen. Oe Stiet unvMrdt geen nnspnIielqUieid voor sdiede, van wdke aard Qok, de (wband houdt met

rtsico's veyfannden aan Net elefcumdsch veraenden van betlditen.

T>v5 messafe may contain Information that b not Intended For you d you are not the addressee or if this mesiate was sent to you by mistake. »ou are requested to

mliion the lender and ihJete. the menaae-Tlie State accepti no bebaty for damaae of any Bndfendtmt from ttierhb Inherent In the eleclfocdcliaiMiilMlon of



Van;

Aan:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

I I SNN

Afspraak controle

woensdag 1 december 2021 12:25:49
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MeyjB'
We zouden graag in gesprek gaan over de controle vooraf zoals zojuist besproken. Het gesprek zai zijn met

Jll en mljzelf. Mljn collega||||^^ kan namens ons hiervoor een afspraak in plannen. Met wie
kan zij het beste contact opnemen hiervoor?

Vriendelijke greet,
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Q Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 15, Groningen

Postadres:

Postbus 779, 9700 AT, Groningen Wij stimuleren, fadliteren en verbinden


