Joris Roebroeks
Ervaringsverhaal IPMA-D
Wie ben je en wat is jouw passie?
Ik ben Joris, 33 jaar en Constructiemanager bij een grote industriële aannemer. Wat mij motiveert
is te kunnen bedenken hoe het bouwtraject van concept tot realisatie zo slim mogelijk kan worden
ingericht. Het is gaaf om elke dag met een grote ploeg mensen samen te werken en iets fysieks te
maken wat daarvoor alleen nog op een bouwtekening of een computerscherm te zien was.
Hoe heb je het certificeringstraject ervaren?
Het IPMA-D-certificeringstraject biedt theoretische kennis op het gebied van de kerncompetenties,
maar het laat ook goed zien dat projectmanagement een complex proces is waar je eigenlijk alleen
goed in kan worden door ervaring op te doen. Wat ik erg leuk vond tijdens het certificeringstraject
is dat je in je eigen werk situaties gaat zien die je herkent uit de cursus. Hierdoor merk ik dat ik
bewuster wordt van sommige keuzes ik maak. Ik was echt positief verrast dat er zoveel praktisch
bruikbare elementen uit de IPMA-D-cursus kwamen.
Waarom ben je IPMA-D gaan doen?
Via mijn werkgever had ik wat losse projectmanagementcursussen gedaan. Ik was benieuwd hoe
dit aan zou sluiten bij een internationaal erkende certificering voor projectmanagement.
Hoe heb jij je voorbereid op het examen?
Ik heb eerst het boek doorgelezen. De examenstof vond ik vrij abstract en daardoor lastig te
onthouden. Daarom ben ik aan de hand van oefenvragen de examenstof gaan leren. Op deze
manier ben ik spelenderwijs door het boek gegaan en voor mij bleek dit prima te werken. Een
bijkomend voordeel is dat je de vragen op het echte examen voor een deel direct herkent.
Wat was je grootste uitdaging tijdens het traject?
De werkelijke studielast voor het IPMA-D-examen zal voor iedereen anders zijn, maar in ieder
geval moet iedereen gedurende een bepaalde periode consequent de tijd nemen om serieus naar
de examenstof te kijken. Ik vond het lastig om na een lange werkdag of –week de rust en discipline
op te brengen om dit te doen. Na twee keer het examen te hebben uitgesteld ben ik voor de
derde poging om het examen te maken alsnog te laat begonnen met studeren, en heb ik echt een
serieuze inspanning moeten doen om me de stof nog op tijd eigen te maken.
Heb je nog tips voor toekomstige kandidaten?
Op zo’n cursusdag zit je samen met een diverse groep mensen. Dit is een mooie gelegenheid om
een gevoel te krijgen bij hoe bepaalde situaties of problemen binnen andere organisaties worden
aangepakt. Als je hier actief aan meedoet kan je ook buiten de lesstof om een hoop meekrijgen.
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