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PGP Activiteitenkalender

PGP Jaarcongres
14 maart 2012

Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten

Op woensdag 14 maart 2012 vindt het PGP Congres plaats. Het
15 december
thema is Managen van Projecten. Een onderwerp dat de uitkomst was
van de poll onder de PGP-leden. Het congres vindt plaats in het onlangs en prachtig mooi verbouwde gemeentehuis van Lelystad.
7 februari 2012
Het definitieve programma is in de maak, waarbij het uitgangspunt is
om een interessant middagprogramma met workshops, lezingen en
ronde tafel gesprekken te organiseren. Door verschillende collegagemeenten is al aangeboden om een programma-onderdeel voor hun 6 maart 2012
rekening te nemen.
Optioneel in het programma zal een excursie worden opgenomen
7 maart 2012
(ochtend) en een afsluitend buffet. Inschrijven kan alvast. Klik hier
voor het inschrijvingsformulier.

Themadag Social Media
Op 22 november heeft het PGP voor de 3de keer dit jaar een themadag over het onderwerp Gebruik van Social Media binnen
projecten georganiseerd. Vanwege het aantal overschrijvingen,
wordt op 7 februari 2012 deze themadag nogmaals herhaald.

Gemeenten hebben te maken met veranderingen die invloed hebben
op de gehele organisatie en die van hun ketenpartners. Nieuwe
regelgeving, kostenefficiency, kredietcrisis, eisen en wensen van
inwoners. Zaken die impact hebben op de bedrijfsprocessen, benodigde stuurinformatie en de ondersteunende informatievoorziening.
IMN heeft daarvoor de Masterclass "Aan de slag met Informatiemanagement voor Gemeenten" ontwikkeld. Met deze 6-daagse Masterclass Informatiemanagement krijgen deelnemers grondige kennis
van, inzicht in en handvatten voor het vakgebied Informatiemanagement aangeboden in een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en
rollenspellen.
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 bijzonder de GEMMA: GEMeentelijk Model
Architectuur.
Zie ook de brochure of bel met het PGP Secretariaat voor meer info.

Nieuwe PGP Kopgroep Social Media
In 2008 is PGP gestart met het faciliteren van kopgroepen. Sindsdien
zijn er verschillende kopgroepen actief geweest op de gebieden
Gebiedsontwikkeling (3), Leiderschap (2) en Risicomanagement (6).
Vanwege de grote belangstelling voor de 3 themadagen in 2011
over toepassing van Social Media in gemeentelijke projecten, gaan
we starten met een kopgroep rond het onderwerp Social Media.
Nadat de aanmeldingen binnen zijn worden de groepen, locaties en
programma bekend gemaakt.
Aanmelden voor de kopgroep Social Media kunt u door een mail te
sturen aan info@pgpm.nl. Ook vragen kunnen via dit adres gesteld
worden of u kunt bellen met Anton Grootendorst op 0343 56 2151.

Themadag ‘Toepassing Social Media binnen gemeentelijke projecten’
Locatie: Gemeente Den Haag
Bijeenkomst kopgroep Social Media
Locatie: wordt later bekend gemaakt
NK Veldloop voor Ambtenaren
Heemskerk

14 maart 2012

PGP Jaarcongres
Gemeentehuis Lelystad

15 maart 2012

Aanvang Verdiepingscursus Projectondersteuners
Overige data: 29 maart, 12 & 26 april
Locatie: Langbroek

22 maart 2012

Aanvang Starterscursus Projectondersteuners
Overige data: 23 maart, 16 & 17 april
Locatie: Langbroek

3 april 2012

Bijeenkomst kopgroep Social Media
Locatie: wordt later bekend gemaakt

8 mei 2012

Bijeenkomst kopgroep Social Media
Locatie: wordt later bekend gemaakt

Locatie is Den Haag. Klik hier om voor deze dag in te schrijven.

Masterclass Informatiemanagement

Terugkom(mid)dag deelnemers Kopgroepen RM,
2009/2010/2011
Locatie: Gemeente Almere

NK Veldloop voor Ambtenaren
Eigenlijk stond het PGP Jaarcongres op 7 maart 2012 gepland. Totdat wij er op attent werden gemaakt dat deze dag het NK Veldloop
voor Ambtenaren plaatsvindt in Heemskerk. En dan ook nog voor de
25ste keer, dus een jubileum! Klik hier voor meer informatie.
Genoeg reden om het PGP Congres een week te verzetten naar 14
maart 2012.

Projectmanagement GAME!
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gedaan van de Management Game PM. Inmiddels hebben we heel veel reacties hierop
gehad en gemerkt dat het goed aansluit bij behoeftes van gemeenten.
Door de jarenlange ervaring met Projectmatig Werken (PMW) hebben we een nauwgezet inzicht in de dilemma’s die zich in de praktijk
voordoen. Deze dilemma’s worden in een frisse werkvorm aangeboden en behandeld gedurende een Game. De werkvorm van een
Game richt zich op het leren en ervaren tijdens de Game, en op het
doorvertalen naar concrete stappen richting de dagelijkse praktijk.
Ben je geïnteresseerd en wil je (vrijblijvend) meer informatie over de
Projectmanagement Game? Neem dan contact op met Frank Neef,
06 5106 7286 of f.neef@imn.nl.

