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PGP Jaarcongres
Managen Projecten
Zoals u weet is er dit jaar een Poll onder de PGP-leden gehouden voor
het thema van het Jaarcongres. Met een lichte voorsprong, kwam
uiteindelijk het thema MANAGEN PROJECTEN als ‘winnaar’ uit de bus.
Inmiddels is er ook een werkgroep geformeerd die zich buigt over de
inhoudelijkheid van het Jaarcongres. Onder andere medewerkers van
de gemeentes Lelystad, Groningen en Oegstgeest nemen deel aan
deze werkgroep.
Doordat de voorbereidingen en organisatie echter meer tijd kosten
dan verwacht, is gezamenlijk besloten het PGP Jaarcongres te verplaatsen naar het eerste kwartaal 2012. Zij, die reeds ingeschreven
hadden voor 4 oktober, zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

PGP Activiteitenkalender 2011
Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten
Wanneer

Wat en waar?

4e kwartaal
2011

6 september

Themadag ‘De werking van Social Media’
Themadag ‘Toepassing Social Media binnen gemeentelijke projecten’
Data & locatie worden z.s.m. bekend gemaakt
Kopgroep Risicomanagement
Overige data: 13 okt. en 8 nov. 2011
Organisator: PGP i.s.m. Gemeente Venlo
Locatie: Apeldoorn. Voor 13/10 en 8/11 wordt de
locatie nog bekend gemaakt.

Wij hopen u in de volgende Nieuwsbrief meer details over het Jaarcongres te kunnen vertellen. Wilt u ook meedenken met de organisatie
van het PGP Jaarcongres, dan kunt u contact opnemen met het PGP
15 september Aanvang cursus Verdieping voor de Gemeentelijke
secretariaat via info@pgpm.nl.
Projectondersteuner
Overige data: 29 sept., 13 okt., 3 nov. 2011
Locatie: Langbroek

Diverse Themadagen
in ontwikkeling
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u verteld over de themadagen
die het PGP aan het ontwikkelen is:

•

De werking van Sociale Media (herhaling 17 mei 2011)

•

Toepassing Social Media binnen gemeentelijke projecten (eerder
gepland op 7 juli)

Door enkele personele wijzigingen, doordat er vele externe partijen
(ervaringsdeskundigen uit andere gemeentes etc.) bij de organisatie
zijn betrokken en door de zomervakantie wordt op dit moment de
laatste hand gelegd aan de inhoudelijke kant van de themadagen en
worden de data voor de bijeenkomsten geprikt.
In september berichten wij u hierover!

Kopgroep Risicomanagement
weer van start
Op 6 september gaat de Kopgroep Risicomanagement weer van start.
Belangrijk om te vermelden is dat het PGP Jack Opheij (nauw betrokken bij het opzetten, implementeren en uitvoeren van risicomanagement binnen de Gemeente Venlo) bereid heeft gevonden om zijn
aldus opgedane kennis in te brengen. Concreet betekent dit dat hij
“co-organisator cq. trekker” van de Kopgroep zal worden. Dit indachtig de gedachte dat PGP van én voor gemeenten is.
De Kopgroep Risicomanagement is bedoeld om nader kennis te maken met het fenomeen risicomanagement maar ook kennis en ervaring te delen over de toepassing ervan binnen projecten. Ook het
creëren van risicobewustzijn bij projectmedewerkers en opdrachtgevers is een belangrijk item. Zowel in 2009 als in 2010 hebben dergelijke kopgroepen naar volle tevredenheid gefunctioneerd.
Meer informatie kunt u hier vinden of krijgen bij het PGP Secretariaat
via info@pgpm.nl.

21 september Aanvang cursus Starten als Gemeentelijke
Projectondersteuner
Overige data: 22 sept., 6 & 7 okt. 2011
Locatie: Langbroek
15 december

1e kwartaal
2012

Terugkom(mid)dag deelnemers Kopgroepen RM,
2009/2010/2011
Locatie: Capelle a/d IJssel
PGP Jaarcongres
Datum & locatie worden z.s.m. bekend gemaakt

Aanvang cursussen
Projectondersteuners sept. 2011
Ook dit najaar gaan de cursussen ‘Starten als Gemeentelijke
Projectondersteuner’ en ‘Verdieping voor de Gemeentelijke
Projectondersteuner’ weer van start.
Deze succesvolle training wordt sinds jaar en dag verzorgd door
IMN. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Meer informatie kunt u vinden onder de links van de betreffende
cursus.

Nieuw PGP Lid
De gemeente Langedijk is met ingang van 1
juli 2011 lid geworden van het PGP.
Langedijk bestaat uit 6 dorpen, te weten:
Oudkarspel, Noord-Scharwoude, ZuidScharwoude, Sint Pancras, Broek op
Langedijk en Koedijk (alleen het noordelijk
deel). Meer informatie kunt u vinden op
www.gemeentelangedijk.nl.

