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Mavim en het Participatie Proces Model
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Vermijding van verspillingen
PARTICIPATIE PROCES MODEL
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MEER WETEN OVER MAVIM EN HET PARTICIPATIE PROCES MODEL?
ff

Bezoek onze website of download de whitepaper Participatie Proces Model

ff

Neem contact op met Ben Laarhoven van Mavim via 06 - 2525 9597 of via ben.laarhoven@mavim.com

ff

Neem contact op met Henk Loos van LOOV Advies via 06 - 1274 9599 of via henk@loovadvies.nl

Herontwerp

Voorbereiding op de AVG
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Stuur- en procesparameters
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Applicatielandschap
Het Participatie Proces Model maakt een overzicht
van alle gebruikte applicaties en zorgt ervoor dat ICT
en directie inzicht hebben in het applicatielandschap
van de uitvoeringsorganisatie.

