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



Wat is IPMA-NL?
IPMA-NL is het projectmanagement kennisplatform ter bevorde-
ring van het vak manschap 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 onder-
deel van de internationale IPMA vereniging en werken actief mee 
aan de ontwikkeling van internationale standaarden. 

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 vaardig-
heden, 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 projectmanage-
ment 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 ont-
dekken vanuit het ‘we learn’-principe.

• Als professional vanuit het ‘we benefi t’-
principe erkenning en waardering te 
halen uit uw kennis en ervaring.

Daarnaast krijgt u:
• Exclusief toegang tot een uitgebreid 

netwerk van projectmanagement pro-
fessionals uit vele sectoren, waarmee 
u uw persoonlijke netwerk kunt ver-
groten. 

• Toegang tot kennis en ervaring van 
PMO, projectmanagement, program-
mamanagement en portfoliomanage-
ment om uzelf continu te ontwikkelen. 
IPMA-certifi caathouders kunnen 
hiermee CPD-punten verzamelen voor 
hercertifi cering. 

• Toegang tot vele interesse-, netwerk- 
en 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 IPMA-
publicaties (tijdschriften en boeken), 
IPMA-certifi cering en evenementen en 
activiteiten, zoals de Projectmanage-
ment 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 organisa-
tie aan professioneel projectmanage-
ment zichtbaar te maken.

Geef als organisatie uw commitment voor 
professioneel projectmanagement meer 
zichtbaarheid met een bedrijfslidmaat-
schap van IPMA-NL. 
Lidmaatschap biedt u:
• Zichtbaar commitment voor professio-

neel projectmanagement dat u uw 

IPMA-NL is als projectmanage-

ment 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”

• Certifi ceren en Waarderen 

vanuit het principe 

“we benefi t”.

IPMA-NL ondersteunt volgens 

deze principes actief de ont-

wikkeling van het vak, profes-

sionals en organisaties om te 

werken aan kwalitatief betere 

projecten voor een betere 

wereld.



door ze in contact te brengen met 
andere professionals uit vele sectoren. 
Dit is goed voor uw professionals én 
goed voor uw prestaties in projectuit-
voering.

- Het IPMA-NL logo dat u kunt gebrui-
ken in uw uitingen of aanbiedingen 
naar (nieuwe) klanten en bij recruit-
ment van projectmanagement profes-
sionals.

- Internationale erkenning van IPMA 
Internationaal (dat actief is in ruim 55 
andere landen), wat u kunt gebruiken 
om uw bedrijfsprofi el te verrijken 
richting uw internationale klanten.

• Vermelding van uw bedrijf bij IPMA-
NL uitingen, op grote events en op 
onze website.

U kunt kiezen uit de volgende partnerpak-
ketten:
• 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 profi teert u 
hiermee van een pakket dat een waarde 
vertegenwoordigt van ruim € 8.000.

• Maatwerkpakket. U kunt het basispak-
ket uitbreiden met onder andere extra 
lidmaatschappen, extra toegangskaar-
ten voor events, presentaties of stands 
tijdens het Jaarcongres en de Project-
management 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-profi t 
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’ na-
streeft.

• Het vak mee te helpen ontwikkelen en 
voorop te lopen bij de ontwikkelingen.

• Uw maatschappelijke steentje bij te 
dragen.

• Als IPMA-certifi caathouder uw CPD-
punten te verzamelen.

inspireren

Kennisdelen door 
en voor leden

professio naliseren

Ontwikkeling van het 
vakmanschap door leren, 
onderzoek en publicaties. 

Kennisknooppunt 

certifi ceren

Waarderen d.m.v. 
assessments van professionals,

 organisaties en projecten/
programma’s

klanten en professionals kunt tonen.
• De mogelijkheid voor uw professionals 

om zich blijvend te ontwikkelen door ze 
in contact te brengen met andere pro-
fessionals 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 Inter-
nationaal (dat actief is in ruim 60 andere 
landen), wat u kunt gebruiken om uw 
bedrijfsprofi el te verrijken richting uw 
internationale klanten.

• Duizenden euro’s voordeel door alle 
voordelen die horen bij het individueel 
lidmaatschap én aanvullend een staffel-
korting 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 zichtbaar-
heid door business partner te worden van 
IPMA-NL. Als business partner van IPMA-
NL krijgt u:
• De voordelen die horen bij het bedrijfs-

lidmaatschap, zoals:
- Zichtbaar commitment voor profes-

sioneel projectmanagement dat u uw 
klanten en professionals kunt tonen.

- De mogelijkheid voor uw professio-
nals om zich blijvend te ontwikkelen 

Bedrijven & Overheid

Leden

Onderwijs & Onderzoek
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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 

IPMA Certifi cering 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 excel-
leren 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 training-
programma’s te waarderen en continu 
kwalitatief te verbeteren op basis van 
IPMA ICB.

Business Partners:


