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PGP Activiteitenkalender 2011

Themadag voor hoofden PMB
31 maart 2011
Staan u als hoofd PMB veel nieuwe ontwikkelingen te wachten? Meer
complexe projecten en financiering, wetgeving en toenemende taken
van de rijksoverheid, mondiger burgers?
Harry Morskate, hoofd Projectbureau van gemeente Helmond, en PGP
nodigen u uit om (samen met hoofden PMB van andere gemeenten)
van gedachten te wisselen. Hoe kunt u als PMB reageren op deze ontwikkelingen en hoe kunt u zelf proactief uw PMB profileren?
Schrijf u in voor de themadag op 31 maart in Helmond:

Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten
Wanneer in 2011

Leergang PMW Gevorderde Projectondersteuners
Langbroek, 17 & 31 mrt, 14 & 28 april

23 maart

Leergang PMW Startende Projectondersteuners,
Langbroek, 23 & 24 mrt, 20 & 21 april

31 maart

Bijeenkomst voor hoofden PMB:
‘Van eiland naar centre of excellence’;
Helmond

Van eiland naar “centre of excellence”
Programma
In de ochtend schetst Anton Bos (senior Adviseur BMC) een beeld van
de actuele ontwikkelingen bij gemeenten en PMB’s en de mogelijke
scenario’s om hierop te reageren. Breid je het Projectbureau uit met
andere aandachtsgebieden? Daarna leggen twee hoofden PMB uit hoe
zij hebben gereageerd op veranderingen in hun gemeente.

Kopgroepen Risicomanagement voor projectleiders, controllers,
adviseurs RM:
14 maart Risicomanagement regulier
21 maart Risicomanagement gevorderd
23 maart Klankbordgroep Experts

Na de lunch met wandeling gaan we, middels workshops, dieper in op: 24 November
programmasturing, afstemming van projecten op de lijnorganisatie en
competentiemanagement.
Voor meer informatie over het programma, klik hier of bel/mail Remy
Aarts, 06 547 06 000 of r.aarts@imn.nl. Uw aanmelding kunt U doorgeven door het inschrijfformulier te mailen naar info@pgpm.nl

Zaakgericht werken slaat aan;
nieuwe kopgroep van start!
Tot nu was het PGP met name gericht op medewerkers van Projectbureaus, maar de bijeenkomst van 27 januari over Zaakgericht werken
laat zien dat het ook nuttig kan zijn voor collega’s van andere afdelingen om elkaar te ontmoeten! Professionals van divers pluimage waren
hier aanwezig: 11 programmaleiders, projectleiders, beleidsmedewerkers en afdelingshoofden.
Kennis en ervaring werden uitgewisseld over het aanpassen van processen om zaakgericht werken in gebruik te nemen alsmede de systemen die dit faciliteren. De meeste aandacht ging echter naar het meekrijgen van medewerkers in een nieuwe manier van werken; hoe doe
je dat? In de evaluatie bleek het succes van de bijeenkomst uit een
bovengemiddelde beoordeling van 8,2.
Kopgroep Zaakgericht werken van start!
Er is daarom besloten om een kopgroep te starten over het onderwerp
zaakgericht werken. Voorlopig programma voor deze kopgroep is:
12 april: Hoe benut je de producten van GEMMA om je processen te
verbeteren?
7 juni:
Hoe betrek je de burger / bedrijven / woningcorporaties bij
het verbeteren van je dienstverlening (via de invoering van
zaakgericht werken)?
6 sept.: Hoe betrek je de medewerker bij het verbeteren van de
dienstverlening (invalshoek: verandermanagement)?
Wilt u deelnemen of heeft u vragen? Neem dan contact op door te
bellen of te mailen naar Saskia Veeger, 06 34 552 681 of
s.veeger@imn.nl. De inschrijving zal stoppen bij 14 deelnemers, dus
wees er snel bij!

Wat en waar?

17 maart

Bijeenkomst projectleiders:
‘De basis van risicomanagement’
Locatie volgt

Enorme opkomst bij
procesmatig werken
in Apeldoorn!

Op 20 januari 2011 hebben meer dan 50 mensen deelgenomen aan
de gezamenlijke themabijeenkomst van het PGP en het Landelijk
Platform voor Buurt- en wijkgericht werken (LPB) in Apeldoorn.
Tijdens deze dag werden Projectmatig werken en Procesmatig werken tegenover elkaar gezet; met de raakvlakken en spanningsvelden tussen beiden. Bianca Hutten (projectleider van de Aanpakcentrale) presenteerde de procesmatige en projectmatige elementen
van de Aanpakcentrale. Daarna bezocht men workshops in twee
rondes. Thema’s van deze workshops waren ‘project vs. proces:
spanning of aanvulling?’, ‘wie is je klant?’ en ‘elkaar vinden in de
praktijk’. Hierbij werd in een kleinschalige setting met elkaar de
discussie gezocht aan de hand van stellingen. Op de informele borrel konden deelnemers nog eens uitwisselen wat de onderlinge
verschillen in werkwijze waren.

Oproep werkgroep Projectondersteuners
Er is nog plek in de Werkgroep Projectondersteuners. Wil jij meedenken over het vak? Wil jij de gemeenten vertegenwoordigen in de
werkgroep en bijdragen aan het PGP als kennisplatform? Geef je dan
op voor de werkgroep via info@pgpm.nl.
Of misschien heb je een collega die enthousiast is over het vak
Projejctondersteuning? Stuur hem/haar dan deze nieuwsbrief door.
Heb je vragen over de werkgroep? Bel dan het PGP: 0343 56 21 51.

Kort nieuws
De jaarlijkse PGP ledenraadpleging is afgerond. Deze heeft onderwerpen opgeleverd voor nieuwe themadagen. Het adviescollege en
de werkgroepen projectleiders en –ondersteuners buigen zich hier
verder over om het aanbod voor 2011 vast te stellen. Wil je het
resultaat van de ledenraadpleging nalezen? Klik dan hier.
Lidmaatschap hele gemeente
Wist u dat uw PGP lidmaatschap zover reikt als de hele gemeente?
Niet alleen de contactpersoon op wiens naam het lidmaatschap staat
profiteert van de PGP voordelen. Alle medewerkers van de gemeente hebben hier recht op. Vergeet dus niet collega’s te attenderen op
interessant aanbod van het PGP!

