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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

03 april

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

J A A R G A N G
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E D I T I E :
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PGP Nieuwe Stijl
De Maya’s zitten er 100 jaar naast. 2013 is begonnen. Een mooi moment om even stil te staan bij 2012 en ook om te kijken
wat 2013 ons gaat bieden. Door de PGP bril bezien was 2012 een rustig jaar… een beetje te rustig. 2013 staat in het teken
van vernieuwing. Zonder in te boeten op de kwaliteit die het PGP biedt, zijn we voornemens een aantal wijzigingen door te
voeren. Zo zal er in 2013 een Adviesraad worden gevormd om het PGP bij te staan bij haar koers en visie. In de volgende
nieuwsbrief hier meer over. Verder zijn er actuele onderwerpen te over om dit jaar met elkaar bij stil te staan.
In reactie op onze vraag “wat onderscheidt PGP?” kregen wij recent als antwoord: “je ziet elkaar echt” en “je bent tussen
collega’s met vergelijkbare issues”. In 2013 gaan we daar dan ook mee door: inhoudelijke bijeenkomsten organiseren rond
onderwerpen die spelen waar deelnemers leren en ervaringen delen met elkaar!
Een goed, gelukkig, gezond en succesvol 2013 gewenst.
Jack Overbeek (j.overbeek@imn.nl)

Wat betekent het PGP voor de kwartiermakers?
Het PGP is er voor en is ook van gemeenten. Vanaf de aanvang in 2006 is het een platform voor uitwisseling van kennis, kunde en onderlinge ervaringen op het gebied van projectmatig werken in brede zin. Een
platform waar veel middelgrote gemeenten lid van zijn of waren. Toen IMN ons medio 2012 vroeg om
mee te denken en te praten over een nieuwe aanpak voor het PGP, hebben we daar snel ja tegen gezegd.
Immers, we zagen en zien een verminderde belangstelling vanuit gemeenten bij de door
het PGP georganiseerde activiteiten en we voelden een behoefte om die ontwikkeling mee
in kaart te brengen en een nieuw en robuust perspectief voor het PGP te bedenken.
Los van de huidige tijdgeest van een teruggang van de ruimtelijke ontwikkelingen in de breedste zin en een
daarmee samenhangende heroriëntatie binnen gemeenten op hun taken en verantwoordelijkheden, blijft er
naar onze mening behoefte bestaan aan uitwisseling van kennis en ervaringen. De scope en de onderwerpen
zullen mogelijk veranderen. Wij hebben aan het PGP tot dusver veel nuttige contacten overgehouden en er
om die reden graag aan meegewerkt. We horen om ons heen nog steeds dat het PGP een ijzersterk merk is!
We nodigen nu jullie uit om je stem en opvattingen over het PGP kenbaar te maken. Wat is het PGP voor jullie?
Noordwijk, Wim Crama – w.crama@noordwijk.nl, Venlo, Jack Opheij - j.opheij@venlo.nl

Masterclass Informatiemanagement (IM)
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Gemeenten hebben te maken met veranderingen die invloed hebben op de gehele organisatie en
die van hun ketenpartners. Nieuwe regelgeving vanuit het regeerakkoord, kosteneffiency, kredietcrises, eisen en wensen van inwoners. Zaken die impact hebben op de bedrijfsprocessen, benodigde
stuurinformatie en de ondersteunende informatievoorziening.
IMN, de motor achter het PGP, heeft daarvoor de 6-daagse Masterclass "Aan de slag met Informatiemanagement voor Gemeenten" ontwikkeld. Met deze Masterclass 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack Overbeek (j.overbeek@imn.nl)

Veranderingen in het Sociaal Domein
Gemeenten worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van drie belangrijke wetten en taken binnen het sociaal domein (participatiewet, dagbesteding- en begeleiding AWBZ en totale zorg voor
jeugd). Dit heeft een grote impact op de organisatie, sturing en processen binnen de gemeente. Hoe
gaan gemeenten regie voeren over deze taken, hoe worden deze gefinancierd en welke besparingen zijn
mogelijk, hoe gaan processen en informatiestromen lopen binnen de gemeente, maar ook van en naar
de ketenpartners en hoe pak je een dergelijke verandering programmatisch en projectmatig aan? Om antwoorden te geven
op deze en andere vragen organiseert PGP in samenwerking met gemeente Almere een themadag over de transities in het
sociaal domein op woensdag 3 april 2013. Het exacte programma en invulling van deze dag wordt binnenkort bekendgemaakt. Uiteraard is het mogelijk om u alvast aan te melden voor deze themadag en eventuele vragen kunnen gesteld worden.
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