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PGP Activiteitenkalender 2011

Kopgroep Gebiedsontwikkeling
Nieuwe special

Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten

Vanwege de blijvend doorlopende interesse voor de kopgroepen GeWanneer
biedsontwikkeling (GBO) starten we een nieuwe groep op 31 mei a.s., in 2011
met als centrale thema “Samenwerking met je partners” . Het doel van 17 maart
deze speciale kopgroep voor projectleiders is om externe partijen waarmee wordt samengewerkt uit te nodigen ook mee te praten!
De eerste bijeenkomst gaat over samenwerking met de woningbouwcorporatie. In deze tijden van financiële onzekerheid verschuiven de
wensen van de woningbouwcorporatie al gauw naar woningen met
meer garantie op rendement. Hoe kun je daar als projectleider op inspelen?

Wat en waar?
Leergang PMW Gevorderde Projectondersteuners
Langbroek, 17 & 31 mrt, 14 & 28 april

23 maart

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

april

Kopgroep Zaakgericht werken voor informatiemanagers, locatie en data volgt

In de tweede en derde bijeenkomst wordt ingegaan op de veranderin- 10 mei
gen in de markt van projectontwikkelaars en wat de gevolgen hiervan
zijn voor projecten. Hoe ga je samen tot oplossingen komen? Welke rol
kun je de stedenbouwkundige of de planner hierin geven?
31 mei
Uiteraard gaat het uitnodigen van deze partijen in overleg met de deelnemers. Wie willen we laten aanschuiven? Voor meer informatie over
4 oktober
het programma, klik hier. Uw aanmelding kunt U doorgeven door het
inschrijfformulier te mailen naar info@pgpm.nl.
24 november

Bijeenkomst projectleiders 'Toepassing nieuwe media
binnen gemeentelijke projecten', Langbroek
Kopgroep Gebiedsontwikkeling ‘Samenwerking’,
voor projectleiders, locatie volgt
6e PGP Jaarcongres
Rode Hoed Amsterdam
Bijeenkomst projectleiders:
‘De basis van risicomanagement’, locatie volgt

Kopgroep Zaakgericht Werken
Kort nieuws
Deze kopgroep is bedoeld voor projectleiders, informatiemanagers en hoofden Burgerzaken. In de nieuwsbrief van februari
stond al nieuws hierover. De onderwerpen die o.a. behandeld zullen
worden:
Hoe benut je de producten van GEMMA om je processen te verbeteren? Hoe betrek je burgers / bedrijven / woningcorporaties bij het
verbeteren van je dienstverlening (via de invoering van zaakgericht
werken)?
Wilt u deelnemen of heeft u vragen? Klik hier. Of neem contact op
door te bellen of te mailen naar Saskia Veeger, 06 34 552 681,
s.veeger@imn.nl. De inschrijving zal stoppen bij 14 deelnemers, dus
wees er snel bij!

Bijeenkomst ‘Toepassing Nieuwe
Media binnen gemeentelijke
projecten’ op 10 mei in Langbroek
LinkedIn, Wiki, Twitter, Facebook …. Zo maar een paar termen die in
de hedendaagse samenleving een steeds prominentere rol spelen.
Brengen deze nieuwe ontwikkelingen ook ‘zakelijke’ mogelijkheden met
zich mee? Of concreter: wat is de toepasbaarheid van nieuwe media in
de uitvoering van gemeentelijke projecten?

Masterclass Informatie Management voor
Gemeenten
Gemeenten hebben te maken met veranderingen die invloed hebben 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, benodigde 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 deelnemers grondige kennis van, inzicht in en handvatten voor het vakgebied 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 bijzonder de GEMMA: GEMeentelijk Model Architectuur.
Zie ook de brochure of bel met het PGP Secretariaat voor meer
info.

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 projectonDeze vragen staan centraal tijdens deze PGP bijeenkomst voor project- dersteuners? Meld je dan aan voor deze werkgroep! Voor meer
leiders. Na een korte aftrap waarin de voornaamste ontwikkelingen op informatie: Anton Grootendorst (a.grootendorst@imn.nl).
het gebied van nieuwe media worden geïntroduceerd, neemt Bert
Interesse in BAG?
Dekkers (Projectleider gemeente Den Haag) u mee in zijn zoektocht
Alle overheidsinstanties zijn verplicht om de Basisregistraties in te
naar de mogelijkheden van nieuwe media en zijn bevindingen tot nu
voeren. Wilt u een mooi praktijkvoorbeeld lezen van de Provincie
toe. Vervolgens laten Ingrid van Amelsfort (Projectleider gemeente
Flevoland? Download dan dit artikel.
Utrecht) en Linda Kas (Projectleider gemeente Amsterdam) de toepassingen binnen bestaande projecten van nieuwe media in de praktijk
Vernieuwde PGP brochure
zien aan de hand van een aantal voorbeelden.
Download hier de nieuwste versie van de PGP brochure. Deze is
natuurlijk ook te vinden op de PGP website.
Aan de hand van enkele stellingen, zullen de sprekers met u in plenair
debat gaan. Na de lunch splitsen we de groep in tweeën voor workshops, geleid door Henri Achterkamp (werkzaam bij de gemeente Ede
en Social Media Evangelist) en Hans Beckeringh (partner IMN). Meer
informatie vindt u hier.

