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Initiatief IPMA en PMI tot bevordering van
wetenschappelijk onderzoek naar
projectmanagement
Om wetenschappelijk onderzoek naar projectmanagement in Nederland te versterken, hebben PMI
Netherlands Chapter en IPMA Nederland de handen ineengeslagen. Voortbordurend op eerdere
initiatieven hebben zij, samen met onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen
het initiatief genomen om middels een langlopend samenwerkingsverband afstemming te
verbeteren tussen onderzoeksactiviteiten op het terrein van projectmanagement onderling én
tussen onderzoek en praktijk.
We leven in een snel veranderende wereld. Een groot deel van die veranderingen komt tot stand door
middel van projecten. Projectmanagement is een jong en veel beoefend vak waar nog veel ruimte is
voor verbetering.
Op diverse universiteiten en hogescholen wordt onderzoek uitgevoerd naar projecten. De afstemming
is echter beperkt en ook het toepassen van de resultaten van onderzoek in de dagelijkse
projectpraktijk laat te wensen over. Door onderzoeken op elkaar af te stemmen en de toepassing van
de resultaten van onderzoek in de dagelijkse projectpraktijk beter beschikbaar te maken, zal het
succes van projecten toenemen.
Als onderdeel van de samenwerking zal een inventarisatie worden gemaakt van alle onderzoeken die
in Nederland lopen op het gebied van projectmanagement. Op basis daarvan zullen bijeenkomsten
worden georganiseerd waarin onderzoekers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en hun
onderzoeken op elkaar kunnen afstemmen. De beide verenigingen IPMA en PMI zullen hun netwerk
van leden en partners inzetten om toegang te geven tot praktijkervaringen en om onderzoeksvragen
te formuleren.
Over IPMANL
IPMA Nederland is het grootste projectmanagement platform van Nederland; IPMA NL biedt
individuen en organisaties een platform om te werken aan duurzaam professionele groei. Dit doen zij
door te inspireren met events en kenniscommunities, te professionaliseren met onderzoek en
publicaties en te waarderen met certificering volgens internationaal erkende standaarden.
Over PMI Netherlands Chapter
PMI Netherlands Chapter vertegenwoordigt PMI in Nederland Zij organiseert bijeenkomsten om leden
bij elkaar te brengen en in aanraking te brengen met nieuwe ontwikkelingen op het terrein van
projectmanagement. Doel is om het belang van project, programma en portfoliomanagement in
Nederland meer voor het voetlicht te brengen.
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