''Houd je vak en de
ontwikkelingen goed bij,
zodat je een waardevolle
sturing kunt geven aan het
project of programma''

RENÉ VAN LEEUWEN

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: Rene van
Leeuwen!

Wie is René van Leeuwen?
Als vader en opa geniet ik van mijn leven en heb ik veel plezier in mijn werk. Ik woon in
Zoetermeer in een prachtig huis met een tuin op het zuiden. Ik ben actief als scheidsrechter en
juryvoorzitter in het korfbal. Op mijn tiende startte ik als speler en heb leuke successen behaald,
zoals NK en EK bij de jeugd.
Na mijn studie Bedrijfsinformatica ben ik begonnen als programmeur en ben ik doorgegroeid
naar analist en adviseur. BIJ KPMG en Digital Equipment heb ik het vak projectmanagement
omarmd. Ik zit al meer dan 30 jaar in dit vak met heel veel plezier. Ik heb opdrachten gedaan bij
commerciële bedrijven (Shell, Mobil, Fortis, etc.) en bij overheden (gemeente, RDW, Rechtspraak
en Hogeschool Utrecht). Sinds 2008 ben ik ZZP-er en de zaken gaan uitstekend. Op dit moment
werk ik bij de Nederlandse Politie. Dit zal ik nog een paar jaar doen en dan ga ik genieten van mijn
pensioen door lekker te reizen en leuke dingen te doen met mijn kleinkinderen.
Welke IPMA-certificaten heb je behaald en hoe verliep dat traject voor jou?
Ik heb eerst het certificaat IPMA-C behaald in 2005. Het IPMA-C-traject was destijds net als nu een
theorie-deel en een interview over je projectrapport. Met name het interview verliep bijzonder
goed omdat ik nauwelijks ingewikkelde vragen hoefde te beantwoorden wegens de goede
rapportopzet en STAR-schrijfwijze. Het was een prettig gesprek. Toen al werd mij geadviseerd om
door te gaan voor IPMA-B-certificaat. Deze behaalde ik in 2008.
Naast deze certificaten heb ik certificaten voor AgilePM, MSP, Prince2, ITIL, MoR en andere vak
gerelateerde cursussen behaald.
Waarom heb je stap als corrector gemaakt?
Toen ik hoorde van IPMA was ik al bezig met mijn verdere ontwikkeling van
dit mooie vak. De certificering was voor mij de logische stap om de markt
(en mijzelf) te bewijzen wat mijn professie is. Direct na mijn examen nam
CITO (toenmalig het bedrijf dat IPMA-examens organiseerde) contact met
mij op en vroeg mij om corrector te worden. Dat zag ik zeker zitten om twee
redenen:

verdere ontwikkeling van mijn vak door met theorie de examens aan
te scherpen;
samen te werken met prominente collega’s, zoals Bert Hedeman en
Sven Huynink.
Later zijn daar diverse collega’s bij gekomen en hebben we een heerlijk
team om examens te maken. Ook het team van correctoren is een prima
groep deskundigen. We hebben regelmatig een bijeenkomst waar altijd
weer leerzame discussies ontstaan.
Hoe vul jij de rol van Corrector in? Wat vind je belangrijk?
Als constructeur en corrector van de theorie-examens probeer ik mij goed in te denken wat een
kandidaat leest en hoe hij/zij tot het antwoord komt. Dat is weleens lastig (het is maar tekst), maar
het lukt altijd omdat ik inmiddels vele variaties op de antwoorden ken. Ook antwoorden uit andere
branches dan de mijne (van oorsprong ICT) zijn goed in te schatten om te bepalen of een
kandidaat het snapt. Het antwoordmodel is inmiddels tot een prima toets document gegroeid
waardoor ik er altijd wel uitkom. Ik vind het belangrijk dat de vragen helder zijn en niet gericht zijn
op een branche, zoals ICT. Bij het construeren letten we daar goed op en bij evaluaties op de
bijeenkomsten zijn we daar zeer kritisch op.
Hoe kijk jij naar de toekomst van projectmanagement?
Projectmanagement zal altijd nodig blijven, maar moet zich goed blijven richten op de omgeving
en veranderende projectwereld. Er was ooit een beweging die voorspelde dat Agile het einde voor
Projectmanagement zou zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat er altijd aspecten in een project zijn,
die nauwelijks of geen Agile aansturing nodig hebben. De laatste jaren heb ik volop met
projectmanagement in een Agile-omgeving gewerkt en dat gaat uitstekend.
Kortom: houd je vak en de ontwikkelingen goed bij, zodat je een waardevolle sturing kunt geven
aan het project of programma.
Welke tips geef jij kandidaten mee?
Houd je oren en ogen open, leer van je omgeving en collega’s, wees kritisch op jezelf en je
handelen, en niet in het minst: geniet van je werk. Door de toename van je ervaring zal je merken
dat de IPMA-competenties erg goed invulling geven aan allerlei facetten van je professie. Met
name het feit dat IPMA een breed scala van competenties omarmt, is het een prachtige basis voor
jou als projectmanager. Wees scherp en blijf kritisch jezelf ontwikkelen. IPMA kan je daarbij helpen!

