Betere projecten voor
een betere wereld

ipma-nl
We share
We learn
We benefit

IPMA Nederland is het grootste projectmanagement platform dat betere projecten
voor een betere wereld nastreeft.

Lees verder
voor die eerste
stap naar een
nog sterkere
organisatie!

Wat is IPMA-NL?
IPMA-NL is het projectmanagement kennisplatform ter bevordering van het vakmanschap en het kennisknooppunt voor overzicht
en inzicht in de ontwikkelingen van het vak. Wij zijn onafhankelijk
ten aanzien van organisaties en methodieken. Ook zijn wij onderdeel van de internationale IPMA vereniging en werken actief mee
aan de ontwikkeling van internationale standaarden.

IPMA-NL is als projectmanagement kennisplatform in de
maatschappij steeds meer
zichtbaar. Gedreven vanuit het
commitment om een bijdrage te
leveren aan “Betere projecten
voor een betere wereld”,
werkt IPMA-NL aan:
• Inspireren vanuit het
principe “we share”
• Professionaliseren vanuit
het principe “we learn”
• Certificeren en Waarderen
vanuit het principe
“we benefit”.
IPMA-NL ondersteunt volgens
deze principes actief de ontwikkeling van het vak, professionals en organisaties om te
werken aan kwalitatief betere
projecten voor een betere
wereld.

Wat kan IPMA-NL voor u betekenen als
individueel lid, als bedrijfslid, als business
partner en als vrijwilliger?
Individueel lid
Om uw professionele commitment voor
het vak te laten spreken.
Lidmaatschap van IPMA-NL is er voor
iedereen. Of u nu geïnteresseerd bent in
het vergroten van uw kennis en vaardigheden, student bent of net gestart bent in
het vakgebied projectmanagement. En of
u nu veel of weinig ervaring heeft, PMO’er
bent of leiding geeft aan projectmanagement professionals. Er is voor iedereen
plek bij de grootste projectmanagement
vereniging van Nederland.
Lidmaatschap helpt u:
• Uw professionele commitment voor
het vak te tonen door uzelf vanuit het
‘we share’-principe te laten inspireren
en zelf anderen te inspireren binnen de
projectmanagement community.
• Blijvend te professionaliseren en te ontdekken vanuit het ‘we learn’-principe.
• Als professional vanuit het ‘we benefit’principe erkenning en waardering te
halen uit uw kennis en ervaring.
Daarnaast krijgt u:
• Exclusief toegang tot een uitgebreid
netwerk van projectmanagement professionals uit vele sectoren, waarmee
u uw persoonlijke netwerk kunt vergroten.

• Toegang tot kennis en ervaring van
PMO, projectmanagement, programmamanagement en portfoliomanagement om uzelf continu te ontwikkelen.
IPMA-certificaathouders kunnen
hiermee CPD-punten verzamelen voor
hercertificering.
• Toegang tot vele interesse-, netwerken regiogroepen en maandelijkse
lezingen.
• Gratis lidmaatschap van het Platform
Zelfstandig Ondernemers (voor
ZZP’ers).
• Een abonnement op het tijdschrift
Projectie.
• Honderden euro’s voordeel op IPMApublicaties (tijdschriften en boeken),
IPMA-certificering en evenementen en
activiteiten, zoals de Projectmanagement Parade en het Jaarcongres.
Voor nog geen 50 cent per dag bent u al
lid van IPMA-NL. Studenten zijn lid voor
nog geen 25 cent per dag.
Bedrijfslid
Om het commitment van uw organisatie aan professioneel projectmanagement zichtbaar te maken.
Geef als organisatie uw commitment voor
professioneel projectmanagement meer
zichtbaarheid met een bedrijfslidmaatschap van IPMA-NL.
Lidmaatschap biedt u:
• Zichtbaar commitment voor professioneel projectmanagement dat u uw
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klanten en professionals kunt tonen.
• De mogelijkheid voor uw professionals
om zich blijvend te ontwikkelen door ze
in contact te brengen met andere professionals uit vele sectoren. Dit is goed
voor uw professionals én goed voor uw
prestaties in projectuitvoering.
• Het IPMA-NL logo dat u kunt gebruiken
in uw uitingen of aanbiedingen naar
(nieuwe) klanten en bij recruitment van
projectmanagement professionals.
• Internationale erkenning van IPMA Internationaal (dat actief is in ruim 60 andere
landen), wat u kunt gebruiken om uw
bedrijfsprofiel te verrijken richting uw
internationale klanten.
• Duizenden euro’s voordeel door alle
voordelen die horen bij het individueel
lidmaatschap én aanvullend een staffelkorting voor bedrijven vanaf 8 personen.
Business partner
Om uw organisatie meer zichtbaarheid
te geven en meer te verbinden aan
IPMA-NL.
Geef uw organisatie nog meer zichtbaarheid door business partner te worden van
IPMA-NL. Als business partner van IPMANL krijgt u:
• De voordelen die horen bij het bedrijfslidmaatschap, zoals:
- Zichtbaar commitment voor professioneel projectmanagement dat u uw
klanten en professionals kunt tonen.
- De mogelijkheid voor uw professionals om zich blijvend te ontwikkelen

Bedrijven & Overheid

door ze in contact te brengen met
andere professionals uit vele sectoren.
Dit is goed voor uw professionals én
goed voor uw prestaties in projectuitvoering.
- Het IPMA-NL logo dat u kunt gebruiken in uw uitingen of aanbiedingen
naar (nieuwe) klanten en bij recruitment van projectmanagement professionals.
- Internationale erkenning van IPMA
Internationaal (dat actief is in ruim 55
andere landen), wat u kunt gebruiken
om uw bedrijfsprofiel te verrijken
richting uw internationale klanten.
• Vermelding van uw bedrijf bij IPMANL uitingen, op grote events en op
onze website.
U kunt kiezen uit de volgende partnerpakketten:
• Basispakket. Dit pakket bestaat uit een
bedrijfspresentatie in de IPMA-uitingen,
10 lidmaatschappen, 10 kaarten voor
de Projectmanagement Parade, 5
kaarten voor het Jaarcongres, 1 kaart
voor het Project Excellence Award
galadiner en uw naamsvermelding op
de IPMA-website, in uitingen en tijdens
events. Voor slechts € 5.000 profiteert u
hiermee van een pakket dat een waarde
vertegenwoordigt van ruim € 8.000.
• Maatwerkpakket. U kunt het basispakket uitbreiden met onder andere extra
lidmaatschappen, extra toegangskaarten voor events, presentaties of stands
tijdens het Jaarcongres en de Projectmanagement Parade, deelname aan de

Project Excellence Award en een mailing
naar het ledenbestand van IPMA-NL.
• Eventpartnership. U kunt er ook voor
kiezen grote events als het Jaarcongres
en de Projectmanagement Parade mede
mogelijk te maken door uw bedrijf eraan
te verbinden.
Vrijwilliger
Om het verschil te maken en actief bij te
dragen aan IPMA-NL.
IPMA-NL is een onafhankelijke non-profit
vereniging. Wij zijn dan ook afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers voor de
ontwikkeling en promotie van het vak en
voor het bouwen aan een professionele
projectmanagement community. Het
werk van vrijwilligers bestaat vooral uit het
uitvoeren en leidinggeven aan activiteiten
binnen en buiten de vereniging in het
belang van professionals, bedrijven en
de maatschappij. U kunt bij IPMA-NL als
vrijwilliger het verschil maken door:
• Mee te helpen bouwen en richting te
geven aan een community die ‘betere
projecten voor een betere wereld’ nastreeft.
• Het vak mee te helpen ontwikkelen en
voorop te lopen bij de ontwikkelingen.
• Uw maatschappelijke steentje bij te
dragen.
• Als IPMA-certificaathouder uw CPDpunten te verzamelen.

IPMA-NL producten volgens
internationale standaarden op een rij:
IPMA Certificering voor de IPMA levels
A, B, C, D en IPMA PMO
Om uw professionals te waarderen
en duurzaam te ontwikkelen volgens
een internationale IPMA Competence
standaard (IPMA ICB).

IPMA Excellence Award
Om uw projecten of programma’s te
waarderen en duurzaam te laten excelleren volgens een internationale IPMA
Project Excellence standaard (IPMA PEB).
En om een nationale en-of internationale
Award te bemachtigen.

IPMA Delta
Om uw organisatie prestaties te waarderen
en duurzaam te vergroten volgens een
internationale organisatie competence
standaard (IPMA OCB).

IPMA Keurmerk
Om uw (bedrijfs) opleiding- en trainingprogramma’s te waarderen en continu
kwalitatief te verbeteren op basis van
IPMA ICB.

IPMA-NL
Postadres:
Postbus 54, 3780 BB Voorthuizen (NL)

Meer weten?
Meer informatie over partnership, lidmaatschap en IPMA-NL producten
kunt u vinden op www.ipma.nl of u kunt contact opnemen met IPMA-NL
via telefoonnummer (+31) 0342-416234 of stuur een e-mail naar
secretariaat@ipma.nl
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