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Het thema voor het Jaarcongres is bekend: MANAGEN PROJECTEN. 
Met dank aan alle leden (en overigens ook niet-leden) van PGP die 
hebben deelgenomen aan de Poll. 

De werkgroep is op dit moment druk bezig met het vormgeven van 
het programma. Ook hier weer volop inbreng vanuit de gemeentes. 
Onder andere medewerkers van de gemeentes Lelystad en Oegstgeest 
nemen deel aan deze werkgroep. 

Het PGP congres zal plaatsvinden op 7 maart 2012 in het (nieuw 
verbouwde) gemeentehuis van de gemeente Lelystad. In de vol-
gende Nieuwsbrief meer details over het PGP Jaarcongres. 

Wilt u ook bijdragen leveren aan het PGP Jaarcongres, dan kunt u 
contact opnemen met het PGP secretariaat via info@pgpm.nl.  

In de week van 28 november t/m 2 december 2011 wordt het  
jaarlijkse Open Innovatie Festival georganiseerd. Op diverse plaatsen 
vinden activiteiten plaats met als doel het bevorderen van innovatie 
bij de overheid. Het thema  in 2011 is  “Deel de overheid”. Kennis 
delen, werkplekken delen… Als we dat willen, hoe doen we dat dan? 
Ook het PGP doet aan dit festival mee. Onderwerpen waar we aan 
zitten te denken zijn: ideeën en kennis delen (met inzet van Social 
Media) bij de inrichting van een gebied, risico’s delen en de crux van 
risicomanagement, kosten delen (crowdfunding en cocreatie).  

Traditiegetrouw willen we deelname graag samen met een of meerde-
re gemeentes vormgeven. Dat kan zijn met een idee, workshop of 
presentatie, maar ook met bv een ruimte waar een bijeenkomst geor-
ganiseerd wordt. Interesse voor gezamenlijke deelname aan het Open 
Innovatie Festival? Neem dan contact op met het PGP secretariaat of 
met Saskia Giesbers (s.giesbers@imn.nl, 06-21273926). 

PGP Jaarcongres  
Managen Projecten 

Door IMN is een Projectmanagement Game 
ontwikkeld, waar dilemma’s aan de orde komen waar opdrachtge-
vers en projectleiders mee geconfronteerd worden. Alle betrokkenen 
kiezen vooraf een rol  en van daaruit (aan de hand van actuele di-
lemma’s) worden vraagstukken te lijf gegaan en de praktijk gesimu-
leerd. Alle rollen zijn natuurlijk gerelateerd aan projectmatig werken: 
bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, projectleider etc. Na de rol-
verdeling krijgt men een praktijkcase voorgelegd. Vanuit die case en 
de toegewezen rol volgen de opdrachten. De reacties op de op-
drachten en de gemaakte keuzes zijn uiteindelijk bepalend voor het 
verloop van de case. Na afloop wordt het verloop, de keuzes en de 
effecten geëvalueerd met de deelnemers. 

De game is een uitstekend vertrekpunt voor het kunnen bespreken 
van thema’s zoals opdrachtgeverschap, bestuurlijk/ambtelijke sa-
menwerking, besturing/beheersing van projecten. Op basis van de 
game worden hiaten in de samenwerking en besturing van projecten 
zichtbaar gemaakt en geeft het een uitstekende basis voor het door-
voeren van effectieve verbeteringen hierin. Mogelijke deelnemers 
zijn wethouders, afdelings– en bureauhoofden, directeur bedrijfs-
voering, gemeentesecretaris en projectleiders. Kortom, zij die als 
bestuurlijk of ambtelijk opdrachtgever of als projectleider gezamen-
lijk actief zijn in het realiseren van projecten. De game wordt ook 
per gemeente ‘gespeeld’, het betreft geen open inschrijving. 

Meer informatie kunt u vrijblijvend krijgen bij: Frank Neef (0343-
562151 of per email f.neef@imn.nl). Overigens is de Management 
Game ook te spelen rondom andere thema’s en/of groepen! 

PGP Activiteitenkalender 

13 oktober Kopgroep Risicomanagement, bijeenkomst 2 
 Organisator: PGP i.s.m. Gemeente Venlo 
 Locatie: Heerlen.  
 
8 november Kopgroep Risicomanagement, bijeenkomst 3 
 Organisator: PGP i.s.m. Gemeente Venlo 
 Locatie: Veldhoven.  
 
22 november Themadag ‘Toepassing Social Media binnen ge-
 meentelijke projecten’ 
 Locatie: Alphen a/d Rijn 
 
15 december Terugkom(mid)dag deelnemers Kopgroepen RM, 
 2009/2010/2011 
 Datum & locatie worden z.s.m. bekend gemaakt 
 
7 maart 2012 PGP Jaarcongres 
 Gemeentehuis Lelystad 
 
15 maart 2012 Start Verdiepingscursus Projectondersteuners 
 
22 maart 2012 Aanvang Starterscursus Projectondersteuners 

Dit zijn de eerstkomende themadagen en activiteiten  

Themadag Social Media  

LinkedIn, Wiki, Twitter, Facebook…. Zo maar een paar termen die nu 
een steeds nadrukkelijkere rol spelen. Brengen deze nieuwe ontwikke-
lingen ook ‘zakelijke’ mogelijkheden met zich mee? Of concreter: wat 
is de toepasbaarheid van Social Media in de uitvoering van gemeente-
lijke projecten? Hoe kan hiermee burgerparticipatie worden ingevuld? 
Deze vragen staan centraal tijdens deze themabijeenkomst. 

Op 22 november 2011 zijn we te gast bij gemeente Alphen aan den 
Rijn. Chris Schaapman, Directeur Grondgebied zal ons welkom heten. 
Na een korte introductie over de voornaamste ontwikkelingen op het 
gebied van Social Media nemen projectleiders uit de gemeenten Den 
Haag, Utrecht, Amsterdam en Alphen aan den Rijn ons mee naar 
concrete projecten waarin Social Media een rol hebben gespeeld. In 
de middag gaan we zelf aan de slag met Social Media in de workshop 
rond Twitter en Digitale Ideeënbus. 

Wilt u graag meer weten over de ontwikkelingen en de toepassings-
mogelijkheden van Social Media in projecten? Wilt u leren van ervarin-
gen en aandachtspunten van anderen die Social Media al hebben 
ingezet? Aarzel dan niet en meld u aan. Meer informatie en het pro-
gramma kunt u downloaden, het inschrijfformulier kunt u hier vinden. 

Projectmanagement GAME! 

Neptrends in vastgoed– en gebiedsontwikke-
ling. Lees hier de visie van Friso de Zeeuw. 
(Dank aan Allard Stroo van de gemeente 
Oegstgeest voor het ons attent maken). 

Vastgoed– en gebiedsontwikkeling 

 

Platform Gemeentelijk Projectmanagement (PGP) 

http://www.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2011.8.1_neptrends-in-vastgoed-e-1314604589.pdf
mailto:f.neef@imn.nl
mailto:s.giesbers@imn.nl
http://www.imn.nl/downloads/20111122_PGP_inschrijfformulier_themadag_socialmedia.doc
http://www.imn.nl/downloads/20111122_uitnodiging_en_programma_themadag_socialmedia.pdf

