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Wie is de BPUG
Wij zijn een onafhankelijke vereniging die open staat voor iedereen die
werkt aan de verbetering en verandering van organisaties.
o Project-, programma- en portfoliomanagement
o Change management
Wij zoeken naar inzichten die leiden tot een betere manier van
(samen)werken en delen onze best practices, maar minstens zo belangrijk
ook onze missers!
Wij ontmoeten elkaar maandelijks tijdens informele sessies en organiseren
jaarlijks een uniek seminar.

Onze hoofdsponsors

Bestuursleden
gezocht!
Vind je dit ook belangrijk
die kennis te delen met
collega’s in jouw
vakgebied én zelf ook
weer te leren van de best
practices? Dan is BPUG
op zoek naar jou!

Thema: ‘Time to Change’
Veranderingen zijn een constante factor in ons leven, ons werk
en ons vakgebied. Hoe ga je om met deze veranderingen? Zie
je veranderingen als een kans, als een bedreiging of ben je
simpelweg verandermoe? Mogelijk is het doorvoeren van
kleine of grote veranderingen een deel van je werk. Lees dan
snel verder!
Succesvol leidinggeven aan verandering is niet eenvoudig. Er
zijn talloze factoren om rekening mee te houden en je aanpak
moet passen bij jouw situatie. Gaat het voornamelijk om
organisatie, processen en systemen? Of wil je een verandering
in vaardigheden en gedrag van medewerkers bereiken?
Hoe fijn is het dan om met vakgenoten inzichten uit te wisselen
die je hierbij kunnen helpen.
Tijdens het BPUG Seminar 2021 gaan we met elkaar de kracht
van verandering ontdekken en beleven in tal van sessies en
workshops.

Kalender 2021
Hierna
17 maart
8 april

ALV
Essentie van programmamanagement voor opdrachtgevers
Motiverende gespreksvoering (alleen voor BPUG leden)

20 april

IT is de motor van innovatie in de zorg

7 oktober

BPUG seminar “Time to change”
Check regelmatig onze site: www.bpug.nl/events

Huishoudelijk

Deze sessie wordt
opgenomen

Zet je camera aan
Vragen via chat
of nog leuker steek
je hand op!

Slides kun je op de site
terugvinden

Geef je feedback
via de evaluatie
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Meer weten over ons vakgebied?

Trends en Agile in 2021
Een nieuw jaar, nieuwe kansen; we zijn er
met zijn allen toch zo aan toe! Wij hebben
nog niet eerder zo verlangd naar een
nieuw, fris en leuk startpunt!
Laten we dat dan nu maar gewoon ‘2021’
noemen!

Risicomanagement in
Corona tijd
Risk Management can be a complex
enough task as it is. Then add a global
pandemic, radical digital transformation
and you have a potential recipe for
disaster. How do you navigate risk in your
project during a global pandemic?

Leidinggeven
op afstand
In de afgelopen maanden heeft Nederland
noodgedwongen én grotendeels succesvol
kennisgemaakt met thuiswerken. Via
nieuwe tools, online overleg en een
andere manier van werken bleek
meerwerk op afstand te kunnen dan
gedacht.

