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Voorwoord  

 

Beste leden, 

 

Dit Secretarieel Jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2017 en is door de Secretaris van de 

IPMA-NL opgesteld. Vorm en inhoud van dit verslag zijn informatief. Dit verslag is mede tot stand is 

gekomen door de bijdragen van de andere bestuursleden.  

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met hartelijke groet, 

Jozina Tol 

a.i. Secretaris IPMA-NL 
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In dit Jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van onze vereniging in het jaar 

2017.  

 

IPMA-NL is in 2017 nog steeds het grootste projectmanagement platform van Nederland waar 

individuen en organisaties werken aan duurzaam professionele groei. Een netwerkorganisatie die 

professionals en bedrijven/organisaties bij elkaar brengt en kennisknooppunt op het gebied van 

projectmanagement. IPMA-NL is onafhankelijk in haar opstelling ten aanzien van organisaties en 

methodieken en brengt toegevoegde waarde voor haar leden (organisaties en individuen). 

 

IPMA-NL doet dit o.a. door het opzetten, onderhouden en uitbouwen van netwerken van, met en 

door professionals en organisaties in het vak, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek  en 

het stimuleren van certificering van projectmanagers. Daarnaast is IPMA-NL actief in het signaleren 

van nieuwe ontwikkelingen in het vak en het leggen van verbindingen met en tussen een breed scala 

aan bedrijven en branches waarin project- en programmamanagers actief zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van IPMA-Nederland werkt sinds 2015 samen met haar leden en business partners aan 

volgende strategie: 

 

▪ IPMA NL wordt (h)erkend als het laagdrempelig projectmanagement (kennis)platform, waar 
vraag en antwoord en vraag en aanbod samen komen, als basis voor duurzame 
professionele groei van personen, projecten en organisaties, bijdragend aan ‘betere 
projecten voor een betere wereld’. 

▪ IPMA NL is een transparante en bedrijfsmatig gezonde service-organisatie, die opereert 
vanuit een wereldse oriëntatie, met een stevige verbinding met de buitenwereld. 

 

Betere Projecten creëren aantoonbaar maatschappelijke relevante en duurzame toegevoegde 

waarde voor alle stakeholders. Deze projecten worden op transparante, integere wijze 

uitgevoerd door gepassioneerde mensen en resulteren in toegepaste innovatieve oplossingen 

voor mensen met passie. Het zijn de experts die het verschil maken, waarbij 
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(project)management faciliteert en de experts in de gelegenheid stelt hun expertise ten volle uit 

te nutten. 

Betere Projecten pakken de problematiek waarmee opdrachtgevers zich geconfronteerd zien 

holistisch, multidisciplinair aan, zonder blinde vlek of tunnelvisie. Vanuit deze samenhang en de 

daaruit afgeleide conceptuele blauwdruk wordt op iteratieve wijze, klein beginnend, snel lerend 

en waar mogelijk opschalend, met maximale interactie met alle stakeholders (inclusief de klant 

van de klant) in co-creatie en op transparante wijze gewerkt aan werkelijk duurzame 

oplossingen.  

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 duurzaam professionele groei. 

 

In 2017 is hard gewerkt om de in 2016 ingezette strategie verder uit te werken.  Deze activiteiten worden 

door het bestuur gemanaged vanuit volgende bestuur portefeuilles: 

▪ Secretariaat 

▪ Financiën 

▪ Certificering 

▪ Business Partners 

▪ Onderwijs en Onderzoek 

▪ Marketing, Media en Communicatie 

▪ Leden en IPMA Community 

▪ Events & Awards 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van de 

bestuursportefeuilles.  
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Bestuur, Secretariaat en leden 
In 2017 vergaderde het Bestuur in totaal 12 keer: voor reguliere bestuursvergaderingen 

(maandelijks). Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen worden besluiten genomen over 

financiële aspecten, instellingsbesluiten behandeld en een brede variëteit van beeld-, oordeels- en 

besluitvormende zaken doorgenomen nodig voor de beleidsmatige en operationele besturing van de 

vereniging. In 2017 zijn ook 2 uitgebreide interne strategie-sessies gehouden. 

Fred Bons (Voorzitter) 
Fred is werkzaam bij KWD Resultaatmanagement als senior project/programma 
en interim manager. Dit brengt hij in de praktijk in een grote variëteit aan 
opdrachten, binnen een grote variëteit aan branches. Kern is daarbij altijd: ‘van 
niets naar iets, van goed naar beter’. Speciale interesse heeft hij in de 
onderwerpen Agile, Best Value, Zingeving, Integriteit en Duurzaamheid. Na een 
groot aantal jaren als lijnmanager verantwoordelijk te zijn geweest voor 

portfolio’s van projecten en programma’s, heeft Fred er voor gekozen weer actief te zijn in het 
feitelijke vak van project/programma en interim management, met meer en directere samenwerking 
met opdrachtgevers en projectteams. Als project manager is Fred in 2004 IPMA-B gecertificeerd en 
sinds die tijd ook als assessor voor IPMA-C en B actief voor CITO/IPMA. In 2006 heeft Fred als 
co-auteur een boek over projectmanagement gepubliceerd, getiteld “Project Performance 
Improvement, Succesvolle Projecten zijn Geen Toeval”. Sinds 2008 is hij lid van de jury voor de 
jaarlijkse Computable awards. 

Leon van Lierop (Secretaris) 
Leon van Lierop is eigenaar van van Lierop P3M Services, een zelfstandige 
onderneming gericht op project- programma- en portfoliomanagement. Hij is 
IPMA-B gecertificeerd en heeft meer dan 15 jaar ervaring in het managen van 
internationale complexe projecten, programma’s en ICT teams. Vanuit zijn 
passie voor het vak geeft hij daarnaast trainingen en is hij sinds 2016 
toegetreden tot het Bestuur van IPMA Nederland. 

De uitvoerende taken van het secretariaat worden op professionele wijze afgehandeld door Goede 
Organisatie.  

Ben Bolland (Penningmeester) 
Ben Bolland is zelfstandig project- kwaliteits- en interim manager. Hij vervult de 
rol van penningmeester sinds april 2015. Zijn drive is om mede vorm te geven 
aan de nieuwe IPMA-NL missie: “Betere Projecten voor een Betere Wereld”. 
“Omdat wij als projectprofessionals elke dag aan veranderingen werken, zijn wij 
dus dé spelers om de wereld leefbaarder én duurzamer te maken voor onze 

kinderen en kleinkinderen”. Sinds 2010 levert Ben een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de 
serie ISO 21500 richtlijnen; eind mei 2017 is hij verkozen tot trekker van de ISO Studiegroep voor PM 
Competenties. 

Steven Nijhuis (Onderzoek & Onderwijs) 
Steven Nijhuis heeft wiskunde gestudeerd in Eindhoven en is sinds 1989 in 
verschillende hoedanigheden met projecten en projecten leiden bezig geweest. 
Zijn achtergrond behelst de zware industrie, bouw- en constructie, kwaliteitszorg 
en onderwijs. Sinds 2005 is hij werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Hij heeft 
daar functies bekleed als projectleider, manager, docent en onderzoeker. Op dit 
moment doet hij onderzoek naar het leren van project management. 
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Ans Oude Geerding (Professie & Certificering) 
Ans is eigenaar van Alef Projects en houdt zich bezig met advisering, training en 
coaching op het gebied van IPMA, portfolio-, programma- en projectmanagement 
van personen en organisaties. Ze heeft 20 jaar als projectmanager bij KPN 
gewerkt en werd daarna bij Capgemini certified trainer. IPMA, dat gebaseerd is 
op competenties die nodig zijn om veranderingen succesvol te begeleiden, is 
volgens haar het meest veelzijdig en volledig. Om die reden zet zij zich graag en 
met overgave in voor de vereniging. 

Mimoun el Ouarti (Marketing, Media & Communicatie) 
Mimoun is in 2011 toegetreden tot het bestuur van IPMA Nederland (IPMA-NL) 
en houdt zich bezig met de portefeuille Marketing, Media & Communicatie en 
met het IPMA Keurmerk. Voorheen was hij binnen IPMA-NL actief in de 
Commissie van Advies en programmagroep Risicomanagement. Hij heeft 
Technische Informatica en MBA in ICT management gestudeerd. Na zijn studie 

Technische Informatica, is hij bij KPN in dienst getreden. Daar heeft hij leiding gegeven aan nationale 
en internationale projecten op het gebied van productontwikkeling, ICT en bedrijfsprocessen. Na 15 
jaar KPN heeft hij circa 2,5 jaar gewerkt bij Ordina als Programmamanager. In januari 2011 heeft hij 
de overstap gemaakt naar Agentschap Telecom (Min. v. EZ) om leiding te geven aan de 4G veiling 
voor mobiele communicatie in Nederland.  Vanaf 1 maart 2013 is hij werkzaam bij I-interim Rijk (min. 
v. BZK) als programmamanager en houdt zich bezig met rijksbrede projecten en programma’s. Naast 
het leidinggeven aan projecten en programma’s is Mimoun actief als IPMA-assessor, als 
IPMA-validator (auditor) bij IPMA internationaal en docent bij NCOI voor de Masteropleiding 
Projectmanagement. Hij is tevens lid van de Raden van Advies bij Stenden Hogeschool en NCOI 
Business School. 

Marco Buijnsters  (Events & Awards) 
Marco is sinds 2008 senior Business Consultant Project Control bij Balance. 
Daarnaast leidt hij zijn eigen onderneming Buijnsters Project Consult, Partner in 
Project Management en is hij aanspreekpunt voor de IPMA interessegroep 
Project Planning & Control. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van 
projectmanagement, in verschillende functies en industrieën wereldwijd. Marco 
is sinds 2009 betrokken bij internationale en later ook Nederlandse 

projectmanagement awards. Initieel als assessor, later als team-lead assessor en mede-organisator 
van de Nederlandse Project Excellence Award. Tevens is hij auteur van het PEA Team Lead 
Assessoren handboek. Hij noemt professioneel projectmanagement zijn passie en religie. 

Jozina Tol (business partners) 

Jozina heeft haar hart verloren aan het vak projectmanagement en heeft dit tot 
uiting gebracht in haar functies als projectmanager en teammanager van 
projectmanagement. Vanuit deze functies is Jozina altijd bezig geweest met de 
ontwikkelingen binnen het vak projectmanagement. Zij is IPMA B gecertificeerd 
en heeft ruim 8 jaar ervaring in het managen van complexe projecten. Vanuit 

deze interesse in het vak wil zij graag een bijdrage leveren aan het IPMA bestuur door meer business 
partners aan IPMA te binden. 

 

Robbert van Alen (Leden & IPMA Community) 
Robbert begon in 1994 zijn carrière bij IT service provider Sogeti Nederland. 
Sinds 1997 vervult hij de rol van projectmanagement expertise manager. 

 

7 Secretarieel Jaarverslag over 2017 

 

http://ipma.nl/ipma-keurmerk/
http://ipma.nl/project-excellence-award/


 

Robbert is gecertificeerd in OPM3 en IPMA Delta, en een ervaren assessor van organisationele 
project-, programma- en portfolio management competentie. Hij is gespecialiseerd in Business Case 
management, en geeft over dit onderwerp college aan de Hogeschool Utrecht. Robbert heeft een 
actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ISO 21500, en is mede-oprichter van de IPMA 
interessegroep ISO voor Projecten. Ook is hij mede-auteur van boeken over deze standaard. 

 

Het ledental staat al jaren onder druk. Per 1-1-2017 waren er 1676 leden. Per 1-1-2018 is het ledenaantal 

gezakt naar 1517 leden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Events & Awards  
 

Evenementen 

Projectmanagementparade 2017 

De 2017 PMP werd voor het eerst in Den Bosch gehouden samen met het internationale Diversity in 

Project Management congres waar IPMA-NL samen met IPMA internationaal en een aantal ander 

IPMA Member Associations founding partners was. Het aantal bezoekers kon door de combinatie 

met de DiPM conferentie worden gestabiliseerd t.o.v. 2016 met de opmerking dat er steeds minder 

niet betalende bezoekers worden toegelaten. Groei in event business partners/sponsoren blijft 

achter bij de ambities daarvoor. Voor de komende PMP wordt gestreefd naar meer branchegerichte 

programmering 
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Ook in 2018 gaat IPMA-NL, gezien het belang van meer diversiteit in projectmanagement, DiPM 

wederom als founding partner ondersteunen en heeft hiervoor een aantal kaarten voor de leden ter 

beschikking.  

Jaarcongres 2017 

Het 2017 jaarcongres geeft een met 18% groeiend aantal bezoekers te zien t.o.v. de 2016 editie. Het 

congres werd door de deelnemers beoordeeld als het beste sinds het 2014 door IPMA-NL 

georganiseerde wereldcongres. 

Voor 2019 staat het 40 jarig jubileumcongres voor de deur. 

Overige evenementen 2017: 

IPMA-NL gaat haar aansluiting en samenwerking met andere evenementen als PGM open, PM in de 

zorg, Spark-the-change (Agile PM), NEN/ISO PM standaarden en andere PM gerichte initiatieven ook 

in 2018 en daarna verder uitbouwen. 

 

Awards: 

Het PM Award gala dat na afloop van de IPMA-NL PMP en DiPM conferentie werd georganiseerd in 

Kasteel Maurick wordt meer en meer een trefpunt van Project managend Nederland en werd binnen 

de daarvoor afgesproken begroting gerealiseerd. 

IPMA-NL Projectmanager en Young Projectmanager van het jaar 2017 

Ook in 2017 werden de IPMA-NL PM en Young PM van het jaar awards uitgereikt. Beide winnaars 

hebben met ondersteuning van IPMA-NL ook nog meegedongen aan de Internationale IPMA 

Achievement Awards voor PM en Young PM van het jaar en zijn daar beiden in de prijzen gevallen. 

Een teken dat In Nederland projectmanagement op hoog niveau wordt bedreven. 
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IPMA-NL/PMI Project Management Master Award 2017 

Voor de 1e keer werd ook de IPMA-NL & PMI PM Master Award uitgereikt voor excellent academisch 

onderzoek op het gebied van projectmanagement op Masterniveau. Voor 2018 staat ook een 

IPMA-NL/PMI PM Bachelor op de agenda. 

IPMA-NL Project Excellence Award 2017 

Wegens gebrek aan voldoende deelnemers werd er in 2017 geen IPMA-NL Project Excellence Eward 

uitgereikt. Om tot meer deelnemers te komen is eind 2017 een IPMA Project Excellence Baseline 

light self-assessment model ontwikkeld om tot een lagere toegangsdrempel voor deze award te 

komen. Deze wordt in het voorjaar van 2018 uitgerold. 

 

IPMA Community 
De in 2016 gestarte IPMA Executive Community (managers van projectmanagers) heeft in 2017 vier 

bijeenkomsten gehad met relevante sprekers en onderwerpen: opdrachtgeverschap van projecten, 

impact van Agile op het management, programmatische aanpak agile transformatie en Microsoft 

tooling voor collaboration. 

De trekkers van de groepen binnen de IPMA Community zijn via sessies door het jaar heen eerst 

betrokken bij het ontwerp van de nieuwe ipma-nl website en vervolgens getraind in het gebruik van 

de Community onderdeel van de nieuwe website. 

De trekkers van de groepen Faciliteren, PMO, Risicomanagement, Planning & Control en 

Duurzaamheid hebben meegedacht over wat agile betekent voor hun aandachtsgebied. Het 

resultaat wordt gebruikt voor een vervolg op de publicatie ‘Agile, hoe nu verder?’. 

De IPMA Young Crew heeft de internationale competitie Project Management Championship (PMC) 

naar Nederland gehaald. Ze hebben daarvoor de Nederlandse voorronde opgezet in samenwerking 

met meerdere hogescholen en een door hen zelf gevonden sponsor. De deelnemende teams 

bestaan uit studenten van de hogescholen. Het winnende team neemt deel aan de internationale 

finale in Kroatië van 1 tot en met 3 juni 2018. 

Hieronder een overzicht van de IPMA Community groepen die in 2017 bijeenkomsten organiseerden:  

 

Periode IPMA Community Aantal 

deelnemers 

Jan. IPMA Excecutive Community bij Microsoft (Hermien Roebersen) 12 

 Nieuwjaarsreceptie Young Crew 18 

 ISO voor projecten: bespreking WBS  (ATOS, Amstelveen) 11 
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 Regio Zon bijeenkomst ( ethiek in projecten) 12 

Feb. Ontwikkel sessie workshops  website IPMA-NL met de communities 12 

 Risico mgt- sessie bij ABN-AMRO 11 

Mrt. CoP Faciliteren in Projecten 21 

 Duurzaamheid in projecten bij NS 14 

 Regio ZON meeting 10 

 Missie/visie  sessie Agility in projecten 8 ( kernteam) 

April Combi sessie Integrale planning en Risicomgt. bij Balance 

(Projectsucces met een bloedneus) 

22 

 IPMA Executive Community bij Microsoft (Jan Gastkemper) 11 

mei CoP Faciliteren 15 

Juni CCPM ( praktijk case Lufthansa) 20 

 Agile en Duurzaamheid ( ONVZ) 26 

Juli Community training Web-editor 5 

Aug. YC bijeenkomst (Hybride Projectmanagement) 26 

Sept. IPMA Executive Community bij Microsoft (Sabine Scheepstra) 12 

 Combi sessie Integrale planning en Risicomgt. bij Balance 

(Powerplants in South Africa) 

26 

 IPMA bijeenkomst voor A+B gecertificeerde 36 

Okt. Programma mgt. (Decision by Design) 28 

 Leiderschap in projecten ( Professie& Hoger Onderwijs) 13 

 CoP (theatraal faciliteren) 25 

 IPMA Executive Community ( Chris Pond) 13 

Nov. YC bijeenkomst (mind the gap) 27 

 Pm bij de overheid ( locatie nat. politie) 16 
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Dec. Programma mgt. : Agile in programma’s 28 

 Portfolio mgt. bij Nat. Politie 43 

 Community training Web-editor 4 

 

 

 

Onderwijs & onderzoek 
Onderwijs & onderzoek vormen een essentieel fundament voor toekomstige professie-ontwikkeling. 

Een goede onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur is een de basis voor de verdere ontwikkeling van 

het vakgebied projectmanagement en de mensen die er in werkzaam zijn en is een  randvoorwaarde 

voor de erkenning van projectmanagement  als professie. IPMA wil als kennisplatform onderzoek 

stimuleren en onderzoekers en praktijkveld bij elkaar brengen. Daarnaast streeft IPMA naar 

verbetering en verbreding van het onderwijs in projectmanagement. 

In 2017 is verder gegaan op het pad uit 2016: 

 

Er is samenwerking gezocht met zusterorganisaties in Nederland. Als resultaat daarvan is het 

Onderzoeksplatform Projectmanagement opgericht. Het Onderzoeksplatform Projectmanagement is 

een samenwerkingsverband van PMI Netherlands Chapter, IPMA Nederland en onderzoekers van 

verschillende universiteiten en hogescholen, opgericht om het onderzoek naar projectmanagement 

in Nederland te versterken. In 2016 is een eerste bijeenkomst van onderzoekers georganiseerd, in 

het eerste kwartaal van 2017 en op het congres zijn aanvullende bijeenkomsten geweest van het 

platform. Het gebruik van de Projectie als publicatieplatform valt wat tegen: niet iedere editie is er 

een onderzoeksartikel opgenomen. De losse bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 was 

redelijk succesvol, de praatjes en de postersessie op het congres in het najaar waren erg succesvol. 

Op de website van IPMA wordt een overzicht van de lopende onderzoeken geplaatst. Dit vraagt nog 

enige aandacht in 2018. 
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Vanuit de interessegroep Professie & Hoger onderwijs zijn diverse activiteiten georganiseerd. Naast 

de jaarlijkse onderwijsdag zijn diverse initiatieven ontplooid zoals “projectmanager voor de klas” en 

open thema-avonden georganiseerd waarin o.a. op de socratische gespreksmethode is ingegaan. 

Samen met de Young Crew is een bijdrage geleverd aan Diversity in Project Management.  

M.b.t. het keurmerk is gewacht tot het verschijnen van de ICB 4. Alle opleidingen met een keurmerk 

worden na de introductie van ICB4 opnieuw beoordeeld. Dhirata is als eerste voorzien van het 

nieuwe keurmerk, NIMO als tweede. Helaas hebben twee opleidingsinstituten aangegeven het 

keurmerk vaarwel te zeggen ten opzichte van één nieuwe aanmelding. Daarmee lijkt de markt voor 

het keurmerk met vijf tot zes instituten redelijk verzadigd.  

 

Marketing, Communicatie en Media 
Bij deze portefeuille gaat het om IPMA NL te profileren dat we als vereniging werken aan Betere 

Projecten voor een Betere Wereld. Daarbij hebben we voor ogen een wereld waarin projecten 

slagen en bijdragen aan een “betere wereld” voor de organisatie en haar belanghebbenden, intern 

en extern. Vanuit dit wereldbeeld bieden wij  professionals en organisaties een platform voor 

professionele groei. Dat doen we  door te inspireren met onze events en kenniscommunities, door 

vakontwikkeling met publicaties en onderzoek en door het waarderen van excellence met 

certificering volgens internationale standaarden voor professionals, projecten en organisaties. 

Kortom het draait bij het kennisplatform van IPMA NL om: Kennis en Netwerk.  

De doelstellingen van portefeuille Marketing, Communicatie en Media zijn als volgt: 

● mensen in het projectmanagementvak binden en boeien met interessante en relevante 

content en met het faciliteren van onderlinge contacten en interacties (communities). 

(houdingsdoelstelling) 

● vergroten van de naamsbekendheid van IPMA als kennisplatform voor projectmanagement. 

(kennisdoelstelling) 

● een groei van het aantal actief betrokkenen bij de vereniging, wat zich uit in d.m.v. slimme 

on-line marketing (zoekwoorden technieken en linking) een substantiële groei van: 

(gedragsdoelstelling) 

- het aantal leden 

- het aantal websitebezoekers 

- het aantal abonnees op de nieuwsbrief 

 

 

Met betrekking tot Marketing is in 2017 in samenwerking met Signum een Marketingplan gemaakt. 

De uitkomst hiervan is besproken in de ALV van november 2017. De essentie daaruit is dat IPMA NL 

meer moet inzetten op on-line (website als centrale plek) en nog meer gericht op content (kennis). 

Dit omdat professionals veelal geboeid worden met relevante kennis. Om de slagkracht te vergroten 

vergt het een investering in Content management. Dit heeft geresulteerd in de strategie om 
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kennisplatform online vorm te geven d.m.v. “IPMA Digital”, waarvoor in 2018 een plan zal worden 

gemaakt. 

 

Passend bij de rol, kennisplatform voor professionele groei, die IPMA NL heeft is er in 2017 het plan 

gemaakt om Projectbanen.nl op te zetten samen met Signum. Eind 2017 is een overeenkomst tussen 

IPMA-NL en Signum getekend, om in een 50%-50% samenwerking met gedeeld risico 

Projectbanen.nl te ontwikkelen. IPMA-NL maakt daarmee de cirkel voor professionele groei rond, 

d.w.z. groei in carrière (zie bijgevoegd plaatje). Het zoeken naar een baan leidt naar onze overtuiging 

tot interesse voor IPMA-NL kenniscommunities, certificering, opleiding, bezoeken events etc.  

 

 

 

Hieronder volgen de highlights per communicatie-uiting in 2017. 

Er is in 2017 maandelijkse rapportage om het verkeer te monitoren en daar waar nodig 

verbeteringen in de uitingen aan te brengen. Daarnaast zijn er campagne plannen gemaakt speciaal 

voor Projectmanagement Parade en het congres. Dit om de uitingen gericht te gebruiken voor 

promotie van IPMA NL en de events. 

Naast de eigen IPMA NL uitingen is er in 2017 meegewerkt aan een thema-uitgave 

(Projectmanagement) van het Financieel Dagblad. 

 

 

Nieuwsbrief: 

● opzet vernieuwd van informeren naar meer content driven en visueel gemaakt 

● 2 wekelijkse nieuwsbrief en direct mailing naar 10.000 geabonneerden. 

● Opens gem. 25% 

 

Social media: 

● Volgers Twitter: 1700, volgens facebook: 350, volgers Linked-in: 3000 
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Website:  

Er is begin 2017 een geheel nieuwe website gelanceerd. Daaraan hebben diverse leden bijgedragen. 

Er is nu ruimte voor het raadplegen van kennis (onderzoek en publicaties incl. Bookshop), het 

faciliteren van online interactie in kenniscommunities, ruimte voor de events, ruimte voor de 

partners. Tevens ook direct toegang tot het register van gecertificeerde projectmanagers. 

  

De opzet van de website is content en interactie driven. Er is een zoekwoorden onderzoek 

uitgevoerd en geselecteerd, zodat het verkeer naar de website geleid wordt. De website wordt 

gemiddeld door 3000 bezoekers bezocht, waarvan steeds gemiddeld zo’n 1000 terugkerende 

bezoekers. 

Belangrijkste uitdaging is om content te genereren. Er is voor dat doel een trainingstraject gestart 

voor de interessegroep om content te kunnen maken en publiceren als ook interactie te faciliteren 

online met hun leden van de interessegroepen. 

De structuur (het huis) staat er met basisinrichting (relevante content/kennis) en nu verder voorzien 

van content/kennis. 

 

Boeken: 

Van Haren Publishing (VHP) is de kennispartner van IPMA NL die boeken van IPMA NL verkoopt en 

daarvoor royalties ontvangt. In 2017 is het contract vernieuwd met VHP met daarin de volgende 

voordelen voor de leden: 

● 15% korting op alle boeken van VHP via de IPMA NL on-line shop te bestellen 

● 150 e-books per jaar voor de leden 

● 100% korting voor young creww op e-books 

Daarnaast is afgesproken dat IPMA NL promotie kan doen via VHP nieuwsbrief (circa 90000 

abonnees) 

 

 

Projectie (het vaktijdschrift voor Projectmanagement): 

In 2017 zijn er in totaal 6 Projecties verschenen, waarbij de voorkant persoonlijke uitstraling heeft. 

De thema’s zijn gericht op de thema’s van de events en bouwen steeds op naar de events op met 

themagerichte artikelen. 

Naast het papierenblad (welke alleen voor leden is) is er een digitale versie (via de website: 

https://issuu.com/romeodeltamedia/docs/projectie_2017__6 ) die beschikbaar wordt gesteld aan 

de 10000 abonnees van de nieuwsbrief.  
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Certificeringen 
Na een groot aantal inschrijvingen voor IPMA certificering aan het einde van 2016 als gevolg van de, 

dan aankomende veranderingen door de ICB4, neemt het aantal inschrijvingen langzaam maar 

gestaag af. De oorzaak lijkt vooral te liggen bij de grote belangstelling voor agile en de relatief snel te 

behalen scrum certificaten en het ontbreken van duidelijke agile elementen binnen het IPMA 

Portfolio. 

In onderstaande kwantitatieve overzichten ziet u welke certificaten in 2017 zijn uitgereikt en hoe de 

aanmeldingen zich ontwikkelen.  
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Om verdere terugloop te stoppen en de opgaande lijn opnieuw in te zetten is een veelheid aan 
maatregelen en initiatieven uitgezet: 
 

● De belangrijkste maatregel is de ontwikkeling van het nieuwe certificaat Agile Leadership. Dit 
nieuwe certificaat is gebaseerd op de aangescherpte competence baseline van IPMA ICB4. In 
2018 worden de eerste IPMA Agile leaders gecertificeerd. De reacties van de markt, 
opleiders en internationaal zijn positief. 

● Er is extra attentie gezocht via de gecertificeerde IPMA A en B leden tijdens een succesvolle 
kennisbijeenkomst op 28 september 2017. 

● Voor de opleiders en andere geïnteresseerden is er eind 2017 gestart met een maandelijkse 
bijeenkomst over Agile Leadership. Deze bijeenkomsten zullen in 2018 gecontinueerd 
worden en uitgebreid met een vrijwilligersnetwerk rondom Agile Leadership. 

● IPMA heeft een vision statement samengesteld t.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom 
projectmanagement, agile en lean. Eind 2017 is hierover een boekje samengesteld dat in 
2018 opgevolgd moet worden door een digital discussie. 

● Voor 2018 is besloten om geen nieuwe producten te ontwikkelen en de focus te leggen op 
het bestaande portfolio. Tegelijkertijd wordt deze rustperiode gebruikt om gedegen 
onderzoek te doen naar de certificeringsbehoeften in Nederland. De voorbereidingen 
daartoe zijn in 2017 gestart en zullen in 2018 afgerond worden. 
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● Een andere belangrijke maatregel is de aandacht op een veelbelovende maar nog niet echt 
ontgonnen markt, namelijk die van Zorg & Welzijn. In 2017 heeft IPMA meegedaan aan het 
eerste congres over Projectmanagement in de zorg. Deze ontwikkelingen zullen in 2018 
voortgezet worden. Daarnaast is er een groep opgericht die zich bezig zal gaan houden met 
het afstemmen van vraag en aanbod om zo te komen tot betere projecten voor een betere 
wereld, ook in de Zorg. 

● IPMA PMO is succesvol in de markt gezet en het aantal deelnemers vertoont een stijgende 
lijn. 

 

Andere activiteiten in 2017 

● De Scheme Committee is uitgebreid en verwacht wordt dat zij naast hun auditeringstaken nu 

ook de ruimte hebben om hun andere rol goed in te vullen, namelijk het oppakken van 

trends en ontwikkelingen in de markt en daarover advies uitbrengen 

● Alle IPMA levels zijn inmiddels operationeel in de ICB4. Het theorie examen voor IPMA B is 

als pilot omgezet naar een mondeling examen. 

● IPMA Certificering BV heeft ook in 2017 de her validatie ten behoeve van certificeren in 

Nederland glansrijk gehaald. In januari 2018 was IPMA Certificering BV de eerste wereldwijd 

die de validatie op de ICB/ICR4 heeft gehaald. 

● In 2017 is de voorbereiding gestart van ronde tafel sessies met het management uit een 

viertal branches (Financien, Overheid, Zorg, Bouw/Techniek/Infra) met als doel om met het 

management binnen deze sectoren in gesprek te komen over de vele veranderingen die er 

gemanaged moeten worden en de ondersteuning die IPMA daarbij zou kunnen leveren. In 

2018 moet de uitvoering hiervan plaats gaan vinden. 

 

 

Business Partners 
Voor de portefeuille business partners is in januari 2017 gestart met een aanbestedingstraject om een partij 

te vinden die voor IPMA-NL business Partners aan onze vereniging gaat verbinden. VDH 

Bestuurszaken is uit dit traject gekozen om invulling te geven aan deze opdracht 

(dienstverlenings-overeenkomst getekend op 15 mei 2017).  

Vanaf 1 april 2017 is VDH Bestuurszaken hiermee gestart in de rol van ‘relatiemanager’ met de opdracht: 

● Een partner-netwerk op te zetten 

● Deze uit te bouwen 

● En pro-actief te onderhouden. 

De Relatiemanager werft (business) partners en bouwt zo het IPMA NL Eco-systeem 

(verder) op: 

● VDH zorgt voor het pro-actieve relatiebeheer, waardoor partners langdurig en duurzaam 

onderdeel zijn/blijven van het Eco-systeem.  

● VDH zorgt voor ‘fullfillment’ van de afspraken met betrekking tot de waarde die partners 

‘afnemen’ als tegenprestatie voor hun financiële bijdrage. 

De planning zag er als volgt uit: 

● Fase 1: Voorbereiding  
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● Fase 2: Werven en contracteren  

● Fase 3: Verlengen en contracteren  

 

* De ervaring van VDH is dat het reëel is om te werken met 40 werkbare weken op jaarbasis gezien 

vakanties etc.  

 

VDH Bestuurszaken is in de laatste week van april 2017 gestart met de activiteiten voor IPMA-NL 

zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst . Gedurende de eerste fase van deze 

opdracht zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd met:  

● Leveranciers 

● Bestuursleden 

● Potentiele Business Partners 

● Huidige Business Partners  

Eveneens zijn er verschillende sessies van IPMA-NL bijgewoond. Naar aanleiding van deze 

gesprekken en ervaringen heeft VDH Bestuurszaken in de tweede fase de volgende producten 

ontwikkeld en getoetst:  

● Presentatie met filosofie IPMA-NL  

● Concept aanbod  

VDH Bestuurszaken heeft op basis van deze activiteiten een aantal constateringen gedaan, waarbij 

VDH Bestuurszaken aangeeft dat zij het business partnerbeleid en overeengekomen 

resultaatafspraken in de huidige setting niet kan invullen. In de ALV op 2 november 2017 is de inzet 

van VDH Bestuurszaken besproken met de leden. Daarna is VDH een hernieuwde kans gegeven 

gegeven om tot een voor beide partijen werkbare oplossing te komen, waar VDH niet op inging. 

Daarop is op 8 november 2017 door het bestuur besloten om de samenwerking tussen VDH 

Bestuurszaken en IPMA-NL te beëindigen. 
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