Oefenen, Oefenen en
Oefenen
Regelmatig plaatsen wij foto’s van kandidaten die
geslaagd zijn voor het IPMA C Assessment op onze
LinkedIn pagina. Voordat je mag deelnemen aan het IPMA
C Assessment dient men het IPMA C theorie-examen te
behalen. Henk van den Brink heeft afgelopen maand het
IPMA Theorie examen met een mooie 8 afgerond.
Genoeg reden om Henk van den Brink in de ‘Spotlight’ te
zetten.

HENK VAN DEN BRINK

Wie ben je en wat is jouw passie?
Mijn naam is Henk van den Brink, wonend in Utrecht. Ik heb al een flinke loopbaan achter me, in
verschillende domeinen en omgevingen: Healthcare, techniek, verkeer, nationaal en internationaal,
bij overheid en in het bedrijfsleven. Ik omschrijf mijzelf altijd maar als ‘inhoudelijk projectmanager’.
Het liefst doe ik projecten met een stevige inhoudelijke component, waar ook echt concrete
resultaten geboekt moeten worden. Het is heel leuk als gebruikers aan de gang gaan met nieuwe
functionaliteiten en hen dit ook echt helpt om hun werk beter te doen.
Waarom ben je dit IPMA-C certificaat gaan doen?
Als zelfstandige zie ik bij inschrijving voor nieuwe klussen regelmatig dat er opleidingseisen gesteld
worden. Ervaring is dan niet het enige wat telt. Tegelijkertijd wil ik mijn werk graag goed doen en het
afleggen van een certificeringstraject ondersteunt je bij het uitvoeren van je werkzaamheden. IPMA-C
is voor mij het traject wat het beste bij mijn ervaringen paste.
Hoe heb jij je voorbereid op het examen?
Ik heb me voorbereid middels zelfstudie. Dat betekent wel dat ik me eerst heb ingelezen en me
daarna drie volle weken op niets anders heb gericht: theorie doornemen en zoveel mogelijk
proefexamens en proefopgaves maken.
Wat was je grootste uitdaging tijdens het traject?
Het tot me nemen van alle kennis. Het is veel en het is breed. Iets logisch afleiden vind ik niet zo’n
probleem. Maar bij dit certificaat moet je toch ook heel veel kennis vergaren. Bijvoorbeeld: Wat vindt
meneer X van deze situatie en welke vijf methodes geeft hij om de situatie aan te pakken.
Toch kijk ik er positief op terug: het is veel, maar wel behoorlijk compleet: vakinhoudelijk, maar ook
gericht op de context en op eigen gedrag. Ook op het persoonlijk vlak kun je er veel van leren.

Wat zou jij graag in de toekomst van projectmanagement willen zien?
Uiteindelijk is projectmanagement voor mij een middel en geen doel. Je gebruikt het omdat je
bepaalde doelstellingen wilt realiseren. Om het in projectmanagement termen te zeggen: het
zichtbaar worden van de baten geeft mij de meeste voldoening. Dat betekent niet dat
projectmanagement een statisch vakgebied is. Er zijn ontwikkelingen, zoals Agile/Safe die ook
binnen de wereld van projectmanagement een plek moeten krijgen. Gelukkig zie ik dat ook
gebeuren.
Heb je nog tips voor toekomstige kandidaten?
Iedereen is anders, maar dit werkte voor mij:
1. Geef de voorbereiding in de weken voor het examen prioriteit nummer 1.
2. Maak lijstjes. Ik had een paar A4’tjes met lijstjes met theorieën, indelingen, etc. Dat hielp mij
om de theorie in mijn hoofd te stampen.
3. Oefenen, oefenen en oefenen. Maak zoveel mogelijk oefenopgaven.
4. Op het examen zelf werk tijdsbewust. Mijn ervaring is dat je de volledige tijd nodig hebt.
En nu verder met je IPMA C Assessment?
Ik ben gestart met het tweede deel, de IPMA C assessment. Ook dat is volgens mij nog een
flinke kluit werk. Ik ben ook benieuwd wat de reflectie op reeds afgeronde projecten me gaat
leren. Als ik naar de theorie kijk kan ik nu al concluderen dat ik op sommige punten voor een
andere aanpak gekozen zou hebben. Maar hopelijk leidt het ertoe dat mijn IPMA C
certificering over enkele maanden compleet is!

