
Certifi ceren van 
organisaties met

ipma delta®

Project management succesvol optimaliseren. 

Nieuwe kracht ontdekken. 

De voorsprong uitbouwen. 

Hoe? Gebruik het Delta® Effect.

IPMA is wereldwijd bekend en erkend als 
dé certifi ceringsorganisatie van project-
management en projectmanagers. Met de 
methode IPMA Delta® biedt IPMA nu ook 
PM-certifi cering voor de gehele organisatie.
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Lees verder 
voor die eerste 
stap naar een 
nog sterkere 
organisatie!



Wat is IPMA Delta®?
IPMA Delta® is een assessment en keurmerk voor de beoordeling 
van het gebruik en de besturing van projecten en de competentie-
ontwikkeling voor mensen in en rond projecten. De focus van het 
assessment is gericht op de volle breedte van de organisatie en 
vanuit het ambitieniveau van de organisatie, en dat is uniek.

IPMA Delta® heeft als doel project 
resultaten te verbeteren en project 
management te evalueren. Het model 
is gebaseerd op de IPMA Competence 
Baseline, het IPMA Project Excellence
Model en ISO 21500. Het maakt 
onderdeel uit van het ontwikkeltraject 
van organisaties, op weg naar Project 
Excellence. 

IPMA Delta® wordt toegepast in het 
bedrijfsleven en bij de overheid, waar 
directies bezig zijn met de ontwik-
keling van hun project management 
competenties, om kosten en baten te 
optimaliseren. Tevens kan het gelden 
als extra stimulans bij organisaties die 
door certifi cering hun professionaliteit 
aan de buitenwereld kenbaar willen 
maken.

IPMA Delta® wordt uitgevoerd door het 
wereldwijd erkend, 100% onafhanke-
lijk en neutraal project management 
instituut IPMA. De investering voor de 
organisatie, in tijd, resources en kosten 
wordt eenvoudig terug verdiend door 
betere project resultaten.

Hoe werkt het?
IPMA Delta® bepaalt de huidige com-
petentie van werken in projecten, pro-
gramma’s en portfolio’s in een organisa-
tie. Vanuit de ambitie van de organisatie 
wordt het verschil (de delta) vastgesteld 
met het gewenste competentie niveau. 
IPMA Delta® onderscheidt hierbij vijf 
competentie niveaus. 

Het assessment geeft een 360° perspec-
tief van de organisatie. Vanuit missie, 
visie en strategie op het werken in en 
met projecten gaan de assessoren na of 
de benodigde processen, organisatie-
inrichting en cultuur daarop aansluiten. 
De feedback vanuit IPMA Delta® geeft 
aan waar de organisatie staat, waar 
deze uitzonderlijke PM-prestaties levert 
en waar verbeteringen mogelijk en/of 
noodzakelijk zijn.

Het zogenoemde Delta® Effect opent de 
deur naar een nieuwe dimensie in project 
management. Organisaties ontdekken
waar zij hun succesbevorderende 
verbeteringen kunnen doorvoeren. 
Ze krijgen een handvat aangereikt, 
waarmee de organisatie zich kan ont-
wikkelen naar het volgende competentie 
niveau van projectgerichte organisatie. 

De assessments worden over de hele 
wereld aan de hand van dezelfde 
kengetallen, vragen en beoordelingen 
uitgevoerd, door getrainde IPMA 
assessoren. Het assessment proces is 
een waardevolle ervaring voor de 
deelnemers, afdelingen en de gehele 
organisatie. Daarnaast dient deze in 
toenemende mate als benchmark van 
delen van een organisatie en in de 
vergelijking met andere organisaties.

Het assessment leidt tot een certifi -
cering voor de organisatie in de bewezen 
competentieklasse. Het IPMA Delta® 
certifi caat is drie jaar geldig.

Sberbank (2010) 

IPMA Delta® klasse 2: ‘Defi ned’ certifi caat

“Het was verbazend voor 

mij om te ontdekken dat ons 

model voor competentie-

ontwikkeling van Sberbank 

of Russia dezelfde principes 

kent als het internationale 

IPMA Delta® model. 

Wij weten nu zeker dat wij 

in de goede richting gaan 

met onze strategische ont-

wikkeling en dat wij onze zeer 

ambitieuze doelstellingen 

kunnen bereiken om in 2014 

tot één van de vijf grootste 

banken van de wereld te 

behoren.”

Herman Gref

President van 

Sberbank



Het IPMA Delta®-model 

Het IPMA Delta® model integreert state-of-the-art kennis/expertise. De gehele 
organisatie, de individuele professionals én de uitgevoerde projecten worden 
beoordeeld op project management competentie. Het model dat gebruikt wordt 
voor IPMA Delta® assessments bestaat uit drie modules die gebaseerd zijn op 
leidende project management standaarden. Hier volgt een bondige beschrijving 
van deze assessment modules.

    Module I  (Individuen) 

Op basis van de IPMA Competentie 
Baseline: assessment van individuele 
projectmanagers, projectleiders, 
projectmedewerkers, managers 
en supportspecialisten. In Module I 
wordt op basis van IPMA’s 4-Level-
Certifi cation-Systeem vastgesteld 
wat de PM-competenties zijn van de 
geselecteerde professionals in de orga-
nisatie. Niet alleen project management 
kennis, maar ook project management 
ervaring en sociale vaardigheden komen 
hierin aan bod. Ten slotte wordt deze 
individuen gevraagd in hoeverre een
project en de organisatie hen voor-
bereidt op een effectieve rol in de 
projecten, de ontwikkeling van de 
professional en de weg terug in de lijn 
na een project. IPMA certifi cering is 
een uniek en wereldwijd carrièregericht 
certifi catie systeem voor project-
managers. Het wordt hier gebruikt als 
meetlat voor de competentie van het 
individu.

   Module P  (Projecten) 

Op basis van het IPMA Project Excel-
lence Model: beoordeelt de projecten. 
In Module P wordt vastgesteld wat de 
PM-competenties en – resultaten zijn 
van een representatieve steekproef van
projecten en programma’s. Het IPMA 
Project Excellence Model kijkt naar de
daadwerkelijke projectopzet, -uitvoering 
en de project resultaten als dimensies 
van project excellence. Het heeft zich 
nationaal en internationaal bewezen 
als uitstekende benchmarking tool om 
project excellence mee te meten. In het
IPMA Delta® assessment bestaat de 
dimensie Project Management uit de
elementen project doelstellingen, leider-
schap, mensen, bronnen en processen. 
Project resultaten worden verdeeld 
in resultaten voor de belangrijkste 
betrokken partijen, key performance en 
project resultaten. Ook wordt ingegaan 
op de ondersteuning van de organisatie 
bij de uitvoering van projecten en de 
mate waarin individuele projectwerkers 
gemotiveerd en voorbereid zijn. 

   Module O  (Organisaties) 

Op basis van best practices en stan-
daarden als ISO 21500: behandelt de 
organisatie als geheel. In Module O 
wordt vastgesteld wat de PM-
competenties van de organisatie 
zijn. Het assessment beschouwt en 
certifi ceert de gehele organisatie, 
niet alleen de mensen of de projecten. 
De vier dimensies governance, pro-
cessen, mensen en context worden 
beoordeeld vanuit een 360° perspectief. 
Het ‘third party’-assessment wordt op 
locatie uitgevoerd door ervaren IPMA-
assessoren. De multi-dimensionale 
vragenlijst is gebaseerd op ICB 3.0, IPMA 
Project Excellence Model, ISO 21500 
en ISO 9001 & 9004 en is geverifi eerd 
middels een groot aantal interviews 
met topmanagement, lijnmanagement 
en projectmanagers. 
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Project Management 
Competentie-profi el 
In elke module van IPMA Delta® 
(I,P,O) wordt de project management 
competentie op verschillende dimen-
sies onderzocht, beoordeeld en 
beschreven. Dit gebeurt aan de hand 
van de volgende vijf competentie 
niveaus: Initial, Defi ned, Standardised, 
Managed en Optimising. Het profi el  
beschrijft de huidige stand van 
zaken van de project management 
competenties in de organisatie. 
Met het IPMA Delta® certifi cerings-

Delta® Effect
De assessoren geven geschreven 
aanbevelingen over hoe de project 
management competentie van de 
organisatie ontwikkeld kan worden 
naar een hoger niveau, een hogere
klasse van IPMA Delta®. Deze 
ontwikkeling van één fase naar de 
volgende fase is het zogenoemde 
Delta Effect. De organisatie stelt zelf 
vast welk competentie niveau men 
wil bereiken.

proces wordt vervolgens het verschil 
(de delta) duidelijk tussen deze huidige 
stand van zaken en het gewenste niveau 
van de organisatie met betrekking tot 
het niveau van PM/competentie. 



De voordelen van IPMA Delta® op een rij
(op basis van de ervaringen en referenties van organisaties die reeds zijn gecertifi ceerd)

Organisaties die deelnemen aan IPMA Delta®:

  krijgen een internationale certifi cering van hun project 
 management competenties.

  bereiken betere resultaten in project implementaties, programma’s 
 en de change portfolio door meer effectief en effi ciënt management 
 van projecten. 

  starten een continu verbeterproces met meetbare doelstellingen. 

  identifi ceren de exacte verbetermogelijkheden en –acties die 
 nodig zijn om project management te optimaliseren in de gehele 
 organisatie. 

  ontwikkelen het project management in hun organisatie en leren 
 van IPMA Delta®’s lokale- en internationale assessoren.

  bepalen de status quo in project management en benchmarken 
 dit met andere organisaties.

  zien een positieve bijdrage ontstaan met betrekking tot het belang 
 en de zichtbaarheid van excellent project management.

Meer weten? 

Voor een uitgebreidere omschrijving met illustraties verwijzen we u graag naar: 
www.ipma.nl/ipma-delta

Informatie over IPMA Delta® kunt u verkrijgen via IPMA-NL bij: 
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Business Partners:

IPMA International is actief in 5 
continenten, 55 landen en telt meer 
dan 150.000 IPMA gecertifi ceerden. 
IPMA Nederland heeft 2.000 leden 
en certifi ceert meer dan 2.000 
projectmanagers per jaar.

IPMA certifi cering zorgt ervoor 
dat projecten beter beheersbaar 
worden, de competenties van 
projectmanagers zichtbaar 
verbeteren en dat organisaties 
een keurmerk van kwaliteit en 
transparantie kunnen overleggen 
op het gebied van project manage-
ment. Organisaties kunnen zich 
certifi ceren middels IPMA Delta®. 
IPMA stimuleert daarmee orga-
nisaties bij project optimalisatie 
en – volwassenheid.

Verder doet IPMA onderzoek 
en organiseert jaarlijks tientallen 
kennisevenementen. IPMA 
Nederland reikt elk jaar de IPMA 
Project Excellence Award uit aan 
organisaties die een uitmuntende 
prestatie hebben aangetoond 
op het gebied van project- en 
programma management.

IPMA-NL
(+31) 0342-416234
secretariaat@ipma.nl 


