Gewoon gaan doen! Zelfs als je
alleen voor een theoriecertificaat gaat, is het sowieso
een heel leerzaam traject.
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: Martijn Figee!
Wie is Martijn Figee?
Sinds 1996 werk ik in de ICT en heb ik via detacheerder CGI (en haar voorgangers) bij
uiteenlopende klanten in diverse sectoren ervaring opgedaan als software-engineer en als
docent/trainer op het gebied van softwareprocesverbetering. In 2006 ben ik het
projectmanagement ingerold en er nooit meer uitgegaan. Mijn projectmanagementervaring heb
ik vooral opgedaan in de energiesector, bij GasTerra en sinds 2016 met veel plezier bij N.V.
Nederlandse Gasunie. Mijn vrije tijd besteed ik aan lezen, muziek maken, klussen en het bouwen
van exclusieve (bas)gitaren, meubels en andere vormen van houtbewerking.
Welke IPMA-certificaten heb je behaald en hoe verliep dat traject voor jou?
Momenteel ben ik de trotse eigenaar van de certificaten Project Manager IPMA level C en IPMA
Level C Assessor. Het is begonnen met heel hard studeren en het halen van het IPMA-C theorieexamen. Hierna startte het assessmenttraject, waarin je je projectervaring nauwkeurig
analyseert. Het resultaat daarvan leg je vast in een projectrapport dat laat zien dat je de
benodigde competenties beheerst. Het traject wordt afgesloten met het feitelijke assessment
waarin je jouw rapport verdedigt tegenover twee assessoren.
Wat is voor jou de waarde van het IPMA-certificaat?
Een IPMA-certificaat krijg je niet zomaar; daar is aantoonbare kennis én ervaring voor nodig
over een breed scala aan onderwerpen. Niet alleen de vaktechnische competenties, zoals het
maken van een projectplan, worden getoetst. Ook is er veel aandacht voor de mens en de
context waarin een project wordt uitgevoerd. Daarin verschilt het IPMA-certificaat dan ook van
andere certificeringen zoals PRINCE 2, die je voornamelijk een techniek aanleren. Met een
IPMA-certificaat laat je niet alleen zien wat je weet, maar vooral wat je kan!

Waarom heb je de stap als corrector gemaakt?
Na het behalen van mijn IPMA-C examen ben ik in 2016 gestart als corrector bij IPMA
Certificering. Ik zie het als een waardevolle en leerzame aanvulling op mijn dagelijks werk als
projectmanager. Je blijft niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied, maar
krijg ook inzicht in de visie van andere projectmanagers en hoe die tegen een bepaalde casus
aankijken. Dat is voor mij ook weer leerzaam.
Hoe vul jij de rol van Corrector in? Wat vind je belangrijk?
Naast het nakijken van C- en D-examens werk ik samen met collega-corrector Edwin van
Maurik en de mensen van de backoffice van IPMA Certificering ook aan de kwaliteit van de
examens. Alle correctoren checken bij ieder nagekeken examen of er verbeteringen in de
vraagstelling of het antwoordmodel nodig zijn. Al die suggesties worden verzameld en door
ons doorgevoerd in de examens. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van de examens en
zorgen we ervoor dat het beoordelen van de examens zo objectief mogelijk uitgevoerd kan
worden.
Hoe kijk jij naar de toekomst van projectmanagement?
Tja, worden we straks allemaal omgeschoold tot scrummaster en product-owner of zullen er
de komende tijd nog steeds “gewone” projectmanagers nodig blijven? Ik denk het laatste. Niet
ieder project leent zich voor een Agile-aanpak en niet ieder projectteam vindt het prettig om
“zelfsturend” te zijn. Maar we moeten als projectmanagers wel openstaan voor de
veranderingen en nieuwe werkwijzen. Die kunnen namelijk ook een verrijking van het
traditionele projectmanagement blijken te zijn.
Welke tips geef jij kandidaten mee?
Gewoon gaan doen! Zelfs als je alleen voor een theorie-certificaat gaat, is het sowieso een heel
leerzaam traject. Ga je ook voor een assessment, check dan vooraf goed of je voldoet aan alle
ervaringseisen. Heb je benodigde kennis en ervaring? Dan is het vooral een kwestie van tijd om
jouw ervaringen op te schrijven en uit te werken in het projectrapport. Als je de ervaring hebt,
gaat het je zeker lukken om een certificaat te bemachtigen. Succes met het halen van je
certificaat!

