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Op 4 oktober staat weer het PGP Jaarcongres gepland in de Rode Hoed 
te Amsterdam. Dit jaar is besloten om het congresthema in overleg 
met u allen te bepalen, immers het PGP is voor en door leden! U kunt 
kiezen uit drie hoofdthema’s, welke zijn vastgesteld op basis van de 
vele reacties die zijn gekomen op de Ledenraadpleging 2010.  
De thema’s zijn: 

1. Regierol gemeente t.a.v. externe partijen 

Nadere aanduiding: Verandering in samenwerking met de markt en 
regierol van gemeente. Spanningsveld tussen bestuurlijk opdrachtgever 
en de particuliere markt. Omgaan met inhuur externe expertise. Hoe 
en wanneer selecteren van commerciële externe partijen, selectiecrite-
ria. Contractmanagement. Kennisuitwisseling op vergelijkbare projec-
ten. Regionale aanpak en samenwerking met provincies en water-
schappen.  

2. Het managen van projecten 

Nadere aanduiding: Omgaan met nieuwe wetgeving zoals WRO, GREX 
en WABO. Inzet SER-ladder bij bedrijventerreinen. Relatie en samen-
hang tussen projectmanagement, portfoliomanagement en program-
mamanagement. Spanning tussen proces- en projectmanagement. 
Implementatie PMW, kennis en kunde. Projectbeheersing. Risicomana-
gement. Integraal werken (het nieuwe werken en inzet nieuwe media). 
Kennismanagement. (Digitale) Archivering. 

3. Het PMB 

Nadere aanduiding: Rol en positie PMB binnen gemeentelijke organisa-
ties. Consequenties PMB van integrale projecten. Positioneringsvragen 
van het PMB. Bedrijfsvoering van een PMB. Zachte kant van projecten. 
Verandermanagement. Competentiemanagement. Burgerparticipatie en 
inzet sociale media hierbij. Projectcommunicatie. 

Middels een poll op de PGP-site kunt u uw stem uitbrengen op één van 
de thema’s, ook vindt u hier een verdere uitwerking van het thema. 
Daarnaast kunt u een korte toelichting geven over waarom juist dat 
thema uw eerste keuze is. Wilt u stemmen, klik dan hier. 

In de PGP Nieuwsbrief van Mei 2011 zullen we UW uiteindelijke keuze 
bekend maken.   

Wilt u meedenken met de organisatie van het Jaarcongres, dan kunt u 
contact opnemen met het PGP secretariaat via info@pgpm.nl. Masterclass Informatiemanagement voor  

Gemeenten 
Gemeenten hebben te maken met veranderingen die invloed heb-
ben op de gehele organisatie en die van hun ketenpartners. Nieuwe 
regelgeving, kosten effiency, kredietcrises, eisen en wensen van 
inwoners. Zaken die impact hebben op de bedrijfsprocessen, beno-
digde stuurinformatie en de ondersteunende informatievoorziening.  

IMN, de partner van PGP, heeft daarvoor de Masterclass "Aan de 
slag met Informatiemanagement voor Gemeenten" ontwikkeld. Met 
deze 6-daagse Masterclass Informatiemanagement krijgen deelne-
mers grondige kennis van, inzicht in en handvatten voor het vakge-
bied Informatiemanagement aangeboden in een mix van theorie, 
praktijkvoorbeelden en rollenspelen. De opgedane kennis in de 
Masterclass wordt getoetst aan de hand van opdrachten. Tijdens de 
Masterclass wordt ook ingegaan op architectuur en dan in het bij-
zonder de GEMMA: GEMeentelijk Model Architectuur.  
Zie voor meer info de brochure of bel met het PGP Secretariaat 
(0343-562151). 

Werkgroep projectondersteuners zoekt versterking 
De PGP werkgroep projectondersteuners zoekt versterking! Vind je 
het leuk om het vak van projectondersteuner verder op de kaart te 
zetten en mee te denken over themabijeenkomsten voor projecton-
dersteuners? Meld je dan aan voor deze werkgroep! Voor meer 
informatie: Anton Grootendorst (a.grootendorst@imn.nl). 

7de PGP Jaarcongres 2011: 

U kiest het thema! 

Kopgroep Leiderschap  

goed beoordeeld  

Sinds kort kent Nederland de nieuwe gemeente Hapselaarsdam. Dit is 
een bijzondere gemeente die geen plek op de landkaart van Nederland 
heeft, maar fictief en virtueel is. De gemeente is te vinden op 
www.hapselaarsdam.nl.  

Hapselaarsdam is een initiatief van IMN. Net als bij een echte gemeen-
te, is op de website van Hapselaarsdam informatie te vinden over wat 
er speelt met betrekking tot actuele projecten en (beleids-)
onderwerpen. Uiteraard is de gemeente Hapselaarsdam ook lid van het 
PGP.  

De gemeente Hapselaarsdam dient enerzijds dan ook als voorbeeldge-
meente voor casussen in workshops en leertrajecten die IMN aanbiedt 
aan gemeenten. Voor deelnemers van cursussen en workshops is er 
(achter het log-in gedeelte) een bibliotheek met cursusmateriaal etc. te 
vinden. Anderzijds wordt via de website van Hapselaarsdam aan de 
hand van voorbeelden duidelijk op welke vakgebieden IMN actief is en 
kan zijn bij gemeenten.  

Meer informatie kunt u krijgen bij Anton Grootendorst, zijn emailadres 
is a.grootendorst@imn.nl. 

Kort nieuws 

PGP Activiteitenkalender 2011 

Wanneer  
in 2011         Wat en waar? 
  
10 mei Bijeenkomst projectleiders 'Toepassing nieuwe media 
 binnen gemeentelijke projecten', locatie Langbroek 
 
17 mei Cursusdag voor PO’ers over gebruik Social Media,  
 locatie Langbroek 
 
24 mei  Kopgroep Zaakgericht werken voor projectleiders, 
 locatie volgt 
 
31 mei Kopgroep Gebiedsontwikkeling ‘Samenwerking’,  
 voor projectleiders, locatie volgt 
 
4 oktober  7de PGP Jaarcongres 
 Rode Hoed Amsterdam 
 
16 november Terugkom(mid)dag deelnemers Kopgroepen RM, 
 2009 en 2010, locatie volgt 

Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten  

 

Nieuwe gemeente in NL: 

HAPSELAARSDAM 

Onder leiding van Frank Neef heeft de Kopgroep Leiderschap 
plaatsgevonden. Het centrale thema Leiderschap is in drie bijeen-
komsten zowel theoretische als in praktische zin aan bod gekomen. 

De deelnemers beoordeelden alle bijeenkomsten met gemiddeld 
7,5, ze waren zeer te spreken over de intervisie-stijl en de begelei-
ding, alsook de aandacht voor zowel inhoud als proces in een veili-
ge context. Als suggesties gaf men dat de behandelde theorie meer 
in vorm van hand-outs meegegeven zou kunnen worden en de 
bijeenkomsten dichter op elkaar gepland zouden mogen worden. 
Over een mogelijk vervolg houden we u op de hoogte.  
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