Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

@noordgastransport.nl>
vrijdag 13 januari 2017 15:21
SodM algemeen
@nl-epi.engie.com);
@nl-epi.engie.com)
Plan van aanpak verbeterpunten Noordgastransport B.V.
Presentatie.pptx; Checklist processtappen PVA.XLSX;
DOC080616-08062016074907.pdf; 48021_1334001_RevA_Calc.pdf; 65737-1
_son.pdf; Aanvulling op 48021_1334001_RevA_Calc.pdf; KPI dashboard.pptx; Functie
opleidingsmatrix.versie0.pdf

Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heer

,

Bijgevoegd sturen wij u het plan van aanpak welke Noordgastransport B.V. heeft opgesteld naar aanleiding het
gesprek welke wij bij u op kantoor hebben gevoerd d.d.7 december 2016.
Het plan van aanpak bestaat in hoofdzaak uit een tweetal documenten, een presentatie en een checklist met
deelstappen welken Noordgastransport B.V. zal uitvoeren of reeds heeft uitgevoerd.
In het plan van aanpak heeft Noordgastransport B.V. getracht op basis van uw bevindingen een door vertaling te
maken naar een bredere context.
Tijdens het genoemde gesprek is door uw dienst gevraagd berekeningen van de support constructie toe te zenden,
deze zijn bijgevoegd aan deze mail (4 documenten).
Daarnaast heeft u recent beargumenteerd op basis waarvan uw dienst van mening is dat het project stoploos
onderhoud Wabo-Bouwvergunning plichtig is.
Het is mij nog niet gelukt hier een reactie op te formuleren. Ik zal volgende week (voor 21-01-2017) hierop reageren.
Ook hebben wij de functie opleidingsmatrix bijgevoegd die wij gebruiken als leidraad voor het opleiden van ons
personeel, in het actieplan is opgenomen om deze matrix uit te breiden met meer algemene (externe) opleidingen
om kennisborging nog beter waar te kunnen maken.
Tot slot wil ik u inzicht geven in onze KPI set zoals deze in het afgelopen jaar is ontwikkeld. Bijgevoegd een
presentatie waaruit u kunt opmaken wat de laatste stand van zaken is op het gebied van performance
management.

Met vriendelijke groet/kind regards,
Plant Manager
Noordgastransport BV
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