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Bijlage 1: Programma voortgang 2018‐2022 
 

Datum: 

Versie:      Definitieve 

Algemeen:     Dit document geeft de voortgang van het Meerjarenprogramma SAMIJ 2018‐2022 weer.  

Bijzonderheden:   Het meerjarenprogramma bestaat uit vier programmalijnen: 

1. Besturen en communiceren 

2. Voorbereiden en informatievoorziening 

3. Vakbekwaamheid 

4. Risicobeheersing 

Per programmalijn wordt de voortgang hier weergegeven.  
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