'Het leuke van ons
vak is dat het continu
in beweging is'
Om als projectprofessional een certificaat te halen, is
een theorie-examen soms onderdeel van het traject.
Met de verhalen van onze correctoren en assessoren
krijg je niet alleen inzicht in hun ervaring en waarom ze
corrector of assessor zijn geworden, maar ook wat jou
als kandidaat staat te wachten. Maak kennis met
corrector: Patrick van Delft!
Wie is Patrick van Delft?
Ik ben 22 jaar gelukkig getrouwd en heb 2 kinderen van 13 en 16 jaar oud. Ik heb een technische
achtergrond als petroleum engineer (TU Delft) en heb in het begin van mijn carrière als petroleum
engineer veel in het buitenland gewerkt (Noord-Amerika en Afrika). Sinds 2000 ben ik actief als
project- en programmamanager. In eerste instantie deed ik dat bij de vermogensbeheerder
Robeco en sinds 2007 bij KWD Resultaatmanagement. Voor KWD heb ik al vele mooie projecten
en programma’s mogen doen op diverse gebieden en in verschillende sectoren. Zo ben ik actief
geweest in Finance, Utilities, Telecom en de laatste jaren in de Logistiek. Juist de diversiteit aan
projecten en organisaties waarvoor ik opdrachten heb gedaan, maken het voor mij zo interessant
om als project- of programmamanager aan de slag te zijn.
Naast het uitvoeren van mijn opdrachten organiseer ik namens KWD al 11 jaar de
projectmanagement vakdag. Dit is een jaarlijks evenement op het gebied van agile en
projectmanagement voor al onze klanten en relaties met lezingen en interactieve workshops. Het
evenement wordt jaarlijks bezocht door gemiddeld 400 mensen.
In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek en bezoek ik graag concerten, hou ik van lezen, reizen
en lekker (uit) eten. Ik speel graag squash en probeer zo nu en dan wat hard te lopen of gewoon
lekker met de hond te wandelen.
Welke certificaten heb je behaald en waarom?
Ik heb de laatste jaren diverse opleidingen gedaan en certificaten
behaald, o.a. op het gebied van PRINCE2, MSP, Agile, Lean Six Sigma en
natuurlijk IPMA. Ik vind het belangrijk om binnen ons vakgebied op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en blijf graag continu
mijn kennis verdiepen en verbreden.
Wat is voor jou de waarde van het IPMA-certificaat?
Wat het IPMA-certificaat t.o.v. andere certificaten echt uniek
maakt, is het feit dat IPMA het enige certificaat is dat zich richt
op competenties. Daar waar andere certificaten meer gericht
zijn op tools, technieken en frameworks, richt IPMA zich veel
meer op de menselijke kant. Wat moet je als agile, project- of
programmamanager allemaal “kunnen”?

Waarom heb je stap als corrector gemaakt?
Ik ben al sinds 2006 actief binnen IPMA certificering. Ik ben
begonnen als corrector en constructeur van theorie examens
en ben daarnaast inmiddels actief binnen de examencommissie.
Ook hier spreekt de diversiteit van deze activiteiten me erg aan.
Bovendien is het heel leuk om met vakgenoten te sparren over
de diverse aspecten van ons vakgebied en om van elkaars
ervaringen te leren.
Hoe vul jij de rol van Corrector in? Wat vind je belangrijk?
Als constructeur en corrector van de theorie examens is het
vooral van belang dat je op de juiste manier uitvraagt en
controleert of de kandidaat over de juiste competenties beschikt.
Dit geldt zowel voor theoretische zaken als de meer praktische
zaken. Daarnaast is het van belang dat de vragen voor alle
sectoren en soorten projecten relevant zijn en dat je dus
bijvoorbeeld niet naar heel specifieke ICT-zaken vraagt.
Hoe kijk jij naar de toekomst van projectmanagement?
Het leuke van ons vak is dat het continu in beweging is en dat het zo’n breed vak is. Aan de
hoeveelheid en diversiteit van de verschillende competenties kun je dit eigenlijk al afleiden. Op vele
van deze gebieden zijn er natuurlijk veranderingen en vernieuwingen. De ene heeft wat meer impact
dan de andere. Zo heeft de introductie van agile bijvoorbeeld best wel wat veranderd natuurlijk.
Maar aan de andere kant ben ik van mening dat je altijd een rol als “projectmanager” nodig zult
blijven hebben.
Welke tips geef jij kandidaten mee?
Doordat het vak projectmanagement zo’n breed vak is, moet je je als kandidaat ook echt goed
verdiepen in alle competenties die voor het vak nodig zijn. Belangrijkste tip is om hierbij niet alleen
naar de theoretische kant te kijken, maar vooral naar hoe je al deze competenties kan toepassen in
jouw eigen projecten. Dit maakt het niet alleen leerzaam, maar ook heel praktisch!

