Planning 2017
Datum

Activiteit

donderdag 12 januari 2017

Seminar 1 - thema HR

dinsdag 14 februari 2017

Seminar 2 - thema prijsmodellen

donderdag 16 maart 2017

Seminar 3 - thema Robotics Process Automation

donderdag 20 april 2017

Seminar 4 - thema Big Data

donderdag 18 mei 2017

Seminar 5 + ALV - Exit en Transitie

donderdag 22 juni 2017

Seminar 6 - Blockchain

donderdag 12 oktober 2017

Seminar 7 - DevOps, Agile, Regie

donderdag 16 november 2017

Seminar 8 - thema nog niet bekend

dinsdag 12 december 2017

Seminar 9 +ALV - thema nog niet bekend

30 en 31 januari

2-daagse PON Training

18 en 19 en 25 september

3-daagse PON Training

dinsdag 17 januari 2017

Mastersessie 1 - Strategie

dinsdag 14 maart 2017

Mastersessie 2 - Leveranciersselectie

dinsdag 16 mei 2017

Mastersessie 3 - Contracteren enzo

dinsdag 20 juni 2017

Mastersessie 4 - HRM

dinsdag 5 september 2017

Mastersessie 5 - Transitie en transformatie

dinsdag 10 oktober 2017

Mastersessie 6 - Regie

dinsdag 14 november 2017

Mastersessie 7 - Exit en (her)contracteren

maandag 23 januari 2017

College 1 - dr. Barry Derksen, IT & Business Alignment

maandag 22 mei 2017

College 2 - dr. Denis Verhoef, Regie op orde

maandag 3 juli 2017

College 3 - Martin Heijnsbroek, De data-gedreven organisatie

okt / nov / dec

College 4 - nog niet bekend

donderdag 30 maart 2017

Diner Providers

donderdag 6 april 2017

Diner Advocaten/Adviseurs

dinsdag 6 juni 2017

Diner ZP'ers

dinsdag 13 juni 2017

Diner Uitbesteders

vrijdag 9 juni 2017

Golftoernooi

donderdag 7 september 2017

BBQ / netwerkbijeenkomst

donderdag 28 september 2017

Jaarlijkse PON Kenniscongres

Seminars
In 2017 organiseren we 9
middagseminars. Twee
seminars worden voorafgegaan
door een Algemene
Ledenvergadering. De meeste
seminars vinden plaats bij leden
van PON die hun locatie
hiervoor hebben aangeboden
en de catering voor hun
rekening nemen.
De onderwerpen en thema’s
voor de seminars worden
aangedragen door het bestuur,
PON werkgroepen en de leden
zelf. Tijdens de seminars
proberen we de thema’s zoveel
mogelijk uit diverse
invalshoeken te belichten door
personen van verschillende
bloedgroepen aan het woord te
laten. De seminars zijn gratis
toegankelijk voor alle leden van
PON, max. 2 personen per
organisatie.

Tweedaagse training
Zoals de naam het al zegt, in twee dagen
worden alle fases van de sourcing lifecycle
behandeld door één hoofddocent en
zeven gastdocenten. Inhoudelijk
vergelijkbaar met de mastersessies. Dit
jaar vindt de training plaats in januari en
september. De training is toegankelijk voor
alle leden, kosten bedragen € 495 ex BTW.

Mastersessies
Tijdens zeven ontbijtsessies krijgen de
deelnemers meer inzicht in de
verschillende fasen van de sourcing
lifecycle: Strategie/besluitvorming,
leverancierselectie, contracteren,
hr/communicatie, transitie/transformatie,
levering/regie en exitstrategie/hercontractering. De sessies zijn
gratis toegankelijk voor alle leden van het
PON met een maximum van 1-2 personen
per organisatie en max. 20 personen per
sessie. Als aan minimaal 5 van de 7 sessies
wordt deelgenomen, ontvangt men een
certificaat.

PON Colleges
Nieuw zijn de PON Colleges.
Bijeenkomsten van ongeveer twee
uur, waar één spreker dieper in gaat
op een bepaald thema dan bij een
seminar of congres. Deelname aan
deze PON Colleges zijn gratis voor
maximaal 2 medewerkers van PON
leden. Na afloop is er kort
gelegenheid om na te praten.

Jaarlijkse PON Kenniscongres
Al sinds het begin van het bestaan van
het PON wordt er jaarlijks een
outsourcing congres georganiseerd.
Het programma wordt samengesteld
door een programmacommissie die
bestaat uit leden van het PON. Het
congres op 27 september is voor alle
leden toegankelijk, de eerste twee
personen mogen het congres gratis
bezoeken, daarna betaalt men € 420
ex BTW. Niet leden betalen
€ 795 ex BTW.

Netwerkevenementen
Naast kennisontwikkeling en –
deling is netwerken een reden
voor velen om lid te
zijn/worden van PON. Daarom
organiseren we ook een aantal
evenementen puur om het
netwerken te bevorderen zoals
het jaarlijkse golftoernooi (€ 75
p.p. ex BTW) en het jaarlijkse
beach event gratis voor leden
PON.

Bloedgroep diner
Ieder jaar organiseren we ook
een diner waar alleen leden van
één bloedgroep aan
deelnemen. Ieder PON-lid mag
hiervoor 2 medewerkers
opgeven. (uitzondering ZPleden). Tijdens het diner wordt
uitgebreid over het vakgebied
gesproken en ervaringen
uitgewisseld.

