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1.  

Onderwerp  Akkoord door ALV op aanbieden van certificerings cursussen door 
IPMA.NL (in welke vorm dan ook) aan onze leden  

Datum vergadering  ALV-1 juni2021 

Ingebracht door Marcel Vilain 

Afgestemd met  Naam  Datum 

Bestuur  11 mei 

Financiële Commissie   10 mei 
 

Gevraagde actie  Akkoord door ALV 

2.  

Gevraagd besluit: 

Het Bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met:  
- het voornemen om certificerings cursussen aan te bieden aan leden van IPMA.NL en IPMA Young Crew; 
- de zienswijze van het Bestuur dat ook het aanbod van certificerings cursussen past en in lijn is met de statuten 
van de vereniging en dat deze statuten derhalve hiervoor niet hoeven te worden aangepast.  

Achtergrond (waarom / context / verwachte waarde / risico’s): 

Een van de speerpunten voor de komende jaren is het behoud van bestaande leden. In de plannen 2021 en 
verder hebben we daarom specifiek acties opgenomen gericht op het Uitbreiden van het aanbod voor leden. 
Een van de opties waar nadrukkelijk naar wordt gekeken en die we op korte termijn gaan testen betreft het 
aanbieden van Certificerings Cursussen aan onze leden. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van 
een pilot cursus voor IPMA D certificering.  
 
De Financiële Commissie geeft aan dit als een breuk is met het verleden te ervaren en het is volgens de 
commissie strijdig met de statuten van de vereniging (zie ook de bijlage op pagina 3) 
 
Vanuit het Bestuur zien wij deze stap inderdaad als een nieuwe manier om, zoals de leden meermaals hebben 
gevraagd, het aanbod aan de leden te verstevigen. Daarbij zijn wij van mening dat het aanbieden van cursussen 
aan onze leden volledig past binnen de kaders die de statuten ons geven. In onze statuten staat immers: 

Artikel 2  
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van kennis van en inzicht in aard en praktijk van project 
management in de ruimste zin, in zowel bedrijven als instellingen en van de toepassing van die kennis en dat 
inzicht.  
Het IPMA - NL werkt samen met al die organisaties waarvan de doelstellingen overeenstemmen met of aansluiten 
op die van haar zelf.  
Artikel 3  
Het IPMA - NL tracht haar doel onder meer te bereiken door:  
- het bevorderen van ervaringsuitwisseling in gesprekken en bijeenkomsten;  
- het organiseren en stimuleren van lezingen, cursussen en excursies; 
 - het bevorderen van goede opleidingen; 
 - het organiseren en stimuleren van onderzoek en studie;- 
 - - het bevorderen van coördinatie van de activiteiten van groeperingen, die zich op het gehele terrein van het 
doel van de vereniging of op een deelgebied daarvan bewegen; 
 - het uitgeven van al of niet periodieke publicaties; 
 - het onderhouden van contacten en het bevorderen van samenwerking met binnen- en buitenlandse 
organisaties; 
 - het beheren van internationale IPMA certificering binnen Nederland;  
- alle overige middelen die het bereiken van het door het IPMA - NL gestelde doel bevorderen 
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Daarbij wil het Bestuur benadrukken dat: 
-  IPMA.NL zich op geen enkele manier als commerciële algemene opleider wil gaan positioneren; danwel wil 
gaan concurreren met (keurmerk) opleiders het is ook daarom dat wij ons enkel en alleen zullen richten op de 
bij IPMA.NL en Young Crew aangesloten leden; 
- IPMA.NL al langer en op frequente basis, cursussen, masterclasses , workshops en bijeenkomsten organiseert 
voor leden en niet leden.  Met de komst van IPMA.Connect is dat alleen maar toegenomen 
 
Alhoewel het bestuur van mening is dat het voornemen in lijn is met zowel de statuten en gepresenteerde 
strategie is er om onduidelijkheid nu en in de toekomst te voorkomen in overleg met de Financiële Commissie  
besloten de ALV expliciet toestemming te vragen voor dit voornemen. 
 
Het Bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met:  
- het voornemen om certificerings cursussen aan te bieden aan leden van IPMA.NL en IPMA Young Crew; 
- de zienswijze van het Bestuur dat ook het aanbod van certificerings cursussen past en in lijn is met de statuten 
van de vereniging en dat deze statuten derhalve hiervoor niet hoeven te worden aangepast.  
 

- “ 
Financiële Impact als niet voorzien in reguliere budget 
Zie budget 
3.  

Wie informeert welke in- en externe 
stakeholders  

Leden Bestuur  
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Bijage-1: Ingekomen stuk van de Financiële Commissie 

Beste Marcel, 

Naar aanleiding van het voornemen van IPMA-NL om ook als opleider in de markt te stappen, wil de 
financiële commissie graag onderstaande tekst in de nieuwsbrief aan de leden opgenomen hebben. 

Bel mij even om e.e.a. te bespreken. 

Groet 

Paul 

IPMA-NL ook als opleider in de markt? 

Het bestuur van IPMA-NL is voornemens, en heeft daartoe ook al stappen ondernomen, om 
als opleider voor (IPMA-D) opleidingen te gaan acteren.  

De financiële commissie ziet dit als een trendbreuk in het beleid van voorgaande besturen 
en de daartoe (tijdens ALV’s door de leden genomen) besluiten om zich op dit terrein, als 
certificeringsverantwoordelijke, neutraal op te stellen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in 
artikel 3 van de statuten van de vereniging met o.a. als bepaling dat voor het bereiken van 
haar doelen, “de vereniging lezingen, cursussen en excursies kan organiseren” en dit kan 
doen “door het stimuleren en het bevorderen van goede opleidingen”.  

Tijden veranderen en mogelijk is het tijd dat ook IPMA-NL, zoals ook aantal 
zusterverenigingen in andere landen van de IPMA-familie, verder zou moeten gaan dan 
enkel het bevorderen van IPMA opleidingen gericht op certificering, zoals we nu met onze 
keurmerk opleiders doen.  

Gezien de eerdere interpretatie door voorgaande besturen en ledenvergaderingen zou dit, 
na meer dan 40 jaar sinds het oprichten van de vereniging, een beleidswijziging betekenen 
en mogelijk een statutenwijziging kunnen inhouden.  

De financiële commissie wil dit onderwerp voor de bijzondere algemene ledenvergadering 
(BALV) agenderen. Het bestuur kan daar dan ook hun moverende redenen aangeven en u als 
lid kunt daarover mee beslissen. 

Heeft u als lid een mening over dit onderwerp of bent u sowieso geïnteresseerd in de 
(strategische) ontwikkeling van uw vereniging neem dan deel aan deze BALV op dinsdag 1 
juni, waar dergelijke besluiten genomen dan wel geaccordeerd worden door de leden.   

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, let dan op de aanmeldingsprocedure in de nieuwsbrief of via 
IPMA Connect. 

De financiële commissie 

 


