
 

De financiële crisis heeft grote invloed op gemeenten. De aandacht is daarmee vooral gericht op de interne organisatie en processen. Minder aan-
dacht was er voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Een kleinere PGP agenda was hiervan het gevolg. Met Jack Opheij van Gemeente Venlo en Wim 
Crama van Gemeente Noordwijk is gewerkt aan de ontwikkeling van het PGP richting de toekomst. Deze toekomstvisie wordt op dit moment bij een 
aantal gemeenten getoetst en zal de basis worden van nieuwe initiatieven en activiteiten die in PGP verband worden georganiseerd. We gaan voor 
een toekomstbestendig PGP waarbij met respect voor de vaardigheden uit het verleden invulling wordt gegeven aan de vraagstukken anno nu.   
 
In de komende nieuwsbrieven zullen we verslag doen van de toekomstagenda van het PGP. Heeft u ideeën of wilt u meedenken over de toe-
komstrichting van het PGP? Neem dan contact op met Jack Overbeek  via 06 5494 3860 of j.overbeek@imn.nl      

In het social domein i zijn drie ingrijpende veranderingen op komst. Het gaat om de dagbesteding en dagbegeleiding van de 
AWBZ, de invoering van de Participatiewet (de samenvoeging Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een 
deel van de Wajong) en de overgang van de totale zorg voor Jeugd.  
De verandering heeft een enorme impact op de gemeentelijke organisatie en de samenwerking met andere partijen. Vele 
gemeenten zijn reeds een programma gestart om deze verandering te begeleiden.  

 
In samenwerking met o.a. de gemeente Almere zullen we in het eerste kwartaal van 2013 een themabijeenkomst over organiseren. Voor meer 
informatie over de themadag kunt u contact opnemen met Jack Overbeek via 06 5494 3860 of j.overbeek@imn .nl 

Veranderingen in het Sociaal Domein 
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Op verzoek van leden en andere belangstellenden, heeft IMN voor PGP het concept van de Social Media Werkplaats ontwikkeld. De afgelopen maan-
den hebben we bij de gemeente Harderwijk zo’n werkplaats verzorgd. De gemeente Harderwijk wil bij meerdere onderhoud- en ontwikkelingsprojec-
ten Social Media gaan inzetten. Dit in aansluiting op interactief werken dat binnen de gemeente wordt ingevoerd. Een opzet als de Werkplaats is een 
goede manier om bekend te worden met nieuwe onderwerpen. 
Eerst hebben we de meerwaarde onderzocht van Social Media voor de verschillende projecten. Vervolgens hebben we de doelgroepen waarmee 
intensief gecommuniceerd moet gaan worden benoemd en is bepaald op welke niveau we willen dat deze doelgroepen gaan participeren. Per groep is 
op basis hiervan uitgewerkt hoe ze Social Media gaan inzetten en wat er georganiseerd moet worden. 
Door het intensief samenwerken tussen de groepen zijn de deelnemers betrokken bij elkaars projecten en hebben ze heel concreet inzicht gekregen in 
de kansen en mogelijkheden van Social Media. Ook is een groep ontstaan die elkaar helpt bij de inzet van Social Media. 
 

PGP Social Media Themadagen 
Komend jaar zullen we weer een aantal Social Media themadagen organiseren. Doel hiervan is dat gemeenten onderling kennis uitwisselen over het 
toepassen van Social Media. We hebben al een paar aansprekende praktijkvoorbeelden op het oog en zoals altijd zal er ook gelegenheid zijn om zelf 
aan de slag te gaan. 
 

PGP Social Media Werkplaatsen 
In 2013 zal PGP ook een Social Media Werkplaats met open inschrijving starten, waar projecten van verschillen-
de gemeenten met elkaar in een Werkplaats de Social Media opdrachten doorlopen en elkaar helpen bij het 
opzetten van een goed Social Media actieplan.   
 

Overige Social Media trainingen 
Naast de PGP Social Media Themadag en Social Media Werkplaats, waar binnenkort de data van bekend zullen 
worden gemaakt,  is het ook mogelijk om een themadag, een werkplaats  of andere Social Media training binnen 
uw gemeente te organiseren, zoals we dat gedaan hebben voor Harderwijk. Voor vragen hierover kunt u zich 
richten tot Hans Beckeringh via 06 4913 1439 of h.beckeringh@imn.nl . 

Social Media 

PGP Nieuwe Stijl 

Platform Gemeentelijk Projectmanagement | Het Rond 6A, Zeist| Postbus 14, 3940 AA Doorn | 0343 562151 | info@pgpm.nl 

PLATFORM GEMEENTELIJK PROJECTMANAGEMENT 

De PGP nieuws-

brief is een uitgave 

van het Platform 

Gemeentelijk 

Projectmanage-

ment.  Kijk op 

www.pgpm.nl,  

mail naar  

info@pgpm.nl  

of bel met  

0343 56 21 51 

voor meer infor-

matie over het 

PGP. 

ACTIVITEITEN KALENDER 2013 
Wanneer  Wat en waar? 
19 maart 4-daagse training verdieping Projectmatig werken voor projectondersteuners 
 Overige data zijn: 9 april, 25 april en 21 mei 2013 Locatie: IMN te Zeist 
 Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven. 
 

26 maart 4-daagse training basis Projectmatig werken voor projectondersteuners 
 Overige data zijn: 27 maart, 23 april en 24 april 2013 Locatie: IMN te Zeist 
 Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven 
 

Voorjaar Themadag over verandering in het Sociaal Domein en gevolgen voor samenwerking met ketenpartners 
 In samenwerking met: gemeente Almere 

Het regeerakkoord “Rutte II” staat vol met maatregelen voor de huursector. Denk aan hogere huur bij scheefwonen, en in plaats van het puntensys-
teem voor de maximale huur wordt deze straks vastgesteld op 4,5% van de WOZ waarde.  

Gemeenten moeten voorbereid zijn dat woningbouwcorporaties meer en meer gebruik gaan maken van gegevens uit de 
Basisadministratie Adressen en Gebouwen (de BAG) van gemeenten.  
Dit is de kans om de BAG gegevens kwalitatief op orde te krijgen. Er zijn inmiddels projecten waarbij de vastgoedadmini-
stratie van de corporatie afgestemd wordt op die van de gemeente. Dit levert grote voordelen op bij ondermeer WOZ 
taxaties en het opleggen van OZB aanslagen waarbij het aantal bezwaarschriften tot een minimum wordt beperkt. 
Klik hier voor een visuele weergave van deze vorm van ketensamenwerking. 
Meer informatie hierover: Kurt Isik  via 06 4298 9854 of k.isik@imn.nl    

Regeerakkoord Rutte II 
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