Praktijkdag
Procescriteria
Hoe ga jij aan de
procescriteria van de
kwaliteitscriteria VTH
voldoen? MasterMeester
helpt om de
kwaliteitscriteria succesvol
te implementeren met een
op maat gemaakte
praktijkdag Procescriteria.
Na deze dag heb jij een
compleet overzicht van alle
acties die je nog moet
verrichten om
kwaliteitscriteria-proof te
worden!

Praktijk Procescriteria
Begin vandaag aan de professionalisering van morgen!

Deze Praktijkdag Procescriteria is speciaal ontwikkeld voor ambtenaren van gemeenten die graag aan
de slag willen met de procescriteria van de kwaliteitscriteria VTH op een manier die past bij de
dagelijkse praktijk van jouw gemeente. De werkwijze van MasterMeester is als volgt:
1. Inventarisatie:
2. Projectafstemming:
3. Praktijkdag Procescriteria:

Beleidsanalyse van alle relevante beleidstukken VTH en
beoordeling van leemten ten opzichte van de kwaliteitscriteria
In samenspraak met projectleiders van gemeenten het project
afstemmen
De BIG 8 wordt per processtap besproken en de leemte wordt van
een activiteit voorzien.

4. Projectplan VTH kwaliteitscriteria: Een gedetailleerd overzicht van activiteiten met een concrete
tijdsplanning waarin de juiste prioriteiten zijn gesteld waardoor er
een effectieve aanpak is geformuleerd om kwaliteitscriteria-proof
te worden en te blijven!
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Offerte &
gegevens

MasterMeester

MasterMeester is landelijk expert
op het gebied van het invullen van
de digitale zelfevaluatie tool tot en
met het implementeren van de
kwaliteitscriteria VTH. Gemeenten
ervaren de praktijkdagen
Procescriteria als een dag waarin in
hoog tempo onder vakkundige
begeleiding van de adviseurs van
MasterMeester praktische
oplossingen worden geboden om
kwaliteitscriteriaproof te worden.
Door samen de juiste prioriteiten
te stellen komt de gemeenten tot
een effectieve aanpak om de
kwaliteitscriteria 2.1. te borgen.

De dames van MasterMeester komen
graag bij u langs om samen de stappen 1
t/m 4 te doorlopen. Voor een passende
offerte en referenties van de praktijkdag
procescriteria kunt u contact opnemen
met
Ester van Uden op tel 06 50 89 54 79 of
per email evanuden@mastermeester.nl
en
Ankie Nooijen 06 46 62 46 73 of per
email : anooijen@mastermeester.nl
www.mastermeester.nl

MasterMeester
Soestdijkseweg zuid 133
Bitlhoven , Utrecht, 3721AB

Weet wat je te
doen staat:
word
kwaliteitscriteria
proof

