
Van:
Aan:  ANVS
Onderwerp: RE: Gespreksverslag voortgang 10EVA COVRA 13 mei 2020
Datum: woensdag 13 mei 2020 16:13:51

Beste ,
Hierbij aanpassing m.b.t. volgend  voorgangoverleg op 18 juni i.p.v. 18 maart .
groet
 
 
Ing.  MSHE

 Controle & Zorg -  Health Physics
Controle & Zorg

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666. 

Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.

This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666. 

Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.

 

Van:  ANVS @anvs.nl] 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:21
Aan: 
CC:  ANVS; 
Onderwerp: Gespreksverslag voortgang 10EVA COVRA 13 mei 2020
 
Beste ,
 
Bij deze de notulen van ons gesprek eerder vanmiddag.
Als er onjuistheden in staan hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groet,

 
 
De planning voor de rest van het traject is beschikbaar gesteld aan ANVS (dit betreft de
planning zoals aangepast op de vertraging van SF10-12).
Deze planning is besproken tussen  en  en geconcludeerd is dat
COVRA op schema loopt inzake het 10-EVA traject.
 
Alle SF rapporten die per vandaag zouden zijn aangeleverd zijn ook daadwerkelijk aangeleverd,
dit betreffen:

-       Versie 1 van SF’s: 1-4, 8-9, 10-12  
-       Versie 2 van SF’s: 5-7, 13, 14-15

 



Versie 1 van het SF1-4 rapport wordt op 4 juni besproken, het voorlopige commentaar wordt
uiterlijk een week van te voren door ANVS schriftelijk met COVRA gedeeld. Versie 1 van het
SF10-12 rapport wordt op 18 juni besproken, het voorlopige commentaar wordt uiterlijk 12 juni
door ANVS schriftelijk met COVRA gedeeld. Aan de bespreking op 18 juni zal een kort
voortgangsoverleg gekoppeld worden.
 
Van SF8-9 is er geen versie 2 nodig. Voor wat betreft versie 2 van de SF rapporten 5-7, 13 en
14-15 wordt binnenkort door ANVS teruggekoppeld of deze versies adequaat zijn om als basis
voor een goede globale beoordeling te kunnen dienen. Samenvattend is dus de verwachting dat
begin Juli van alle SF-rapporten versie 2 binnen is, dit is conform de overeengekomen planning.
 
Als deze rapporten ook afdoende worden bevonden door de ANVS is dus op dat moment de fase
van SF-evaluaties afgelopen en hoeft er uitsluitend nog gewerkt te worden aan de globale
eindbeoordeling en het implementatieplan voor de verbetermaatregelen. De oplevering van
deze documenten volgt een wat langer tijdspad, ook in deze periode zal er een maandelijks
overleg zijn om de voortgang goed te monitoren.
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.




