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Draagt certificering van projectmanagement 
bij aan meetbare professionalisering van de 
organisatie? Dat was de centrale vraag in de 
onlangs gevoerde discussie binnen de wereld-
wijde projectgroep Projectmanagement Center 
of Excellence (PM CoE) van de ING Groep. Na 
bestudering van de verschillende mogelijkheden 
tot certificering van projectmanagement/project-
managers en de praktijk op dit gebied binnen de 
ING Groep, is vastgesteld dat certificering kan 
bijdragen aan verhoging van de projectsucces-
graad. Daarbij dienen lokale (Amerika, Europa, 
Azië/Pacific) standaards gerespecteerd te wor-
den en is interne certificering als opstap naar 
externe certificering aan te bevelen, zo werd 
eveneens geconcludeerd. Dit artikel beschrijft 
onze zoektocht en de resultaten ervan, trekt con-
clusies en geeft een voorzet voor de inrichting 
van een opleidings- en certificeringraamwerk.

Het doel van certificering is dat aantoonbaar is gewor-

den dat iemand kennis en liefst ook ervaring heeft op 

het gebied van projectmanagement. In ons onderzoek 

hebben we niet kunnen vaststellen dat de return on 

investment (ROI) van certificering op projectmanage-

mentgebied ooit door een beroepsvereniging is bere-

kend. Het lijkt voor de hand liggend dat het een goede 

investering is, maar of deze zich te gelde maakt, is 

dus - naar ons bekend is - nooit bewezen. Wel tonen 

verschillende onderzoeken van onder andere Gartner, 

PwC en KPMG aan dat organisaties met een hogere 

projectsuccesgraad de beschikking hebben over for-

meel gekwalificeerde projectmanagers. Dit naast een 

goed ingericht PMO, centrale aansturing van alle pro-

jecten, reguliere rapportage over de projecten naar de 

directie en het standaard uitvoeren van risicoanalyses 

voor de start van een project.

INTERN OF EXTERN

Certificering kan zowel intern zijn opgezet als 

extern worden ingekocht. Onder interne certificering 

verstaan we hier een procedure die leidt tot een 

bedrijfseigen certificaat. De basis hiervoor is een 

beoordeling vooraf, één of meer opleidingen (intern 

en/of extern) en een eindbeoordeling (op basis van 

opleidingsresultaten, projectresultaten en klantte-

vredenheid). Externe certificering is een procedure 

die leidt tot een officieel certificaat, meestal op basis 

van een gestandaardiseerde vorm van toetsing met 

betrekking tot aantoonbare kennis van projectma-

nagementmethodieken en/of -vaardigheden. Onze 

zoektocht op internet heeft een palet aan externe 

CERTIFICERING VERHOOGT  
SUCCESGRAAD PROJECTEN
Onderzoek binnen ING Groep signaleert vooral kwalitatieve baten
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certificeringmodellen opgeleverd. Elders in dit artikel 

(zie kader) staan de meest bekende en wereldwijd 

meest gebruikte daarvan beschreven.

Binnen de ING Groep werd een enquête gehouden om 

vast te stellen welke certificeringsmodellen de verschil-

lende bedrijfsonderdelen en vestigingen reeds gebruiken. 

We vonden het niet verrassend dat dit bijna alle modellen 

betreft, dat het Project Management Instituut (PMI) een 

stevige thuisbasis heeft in Amerika en dat PRINCE2 een 

stevige poot aan de grond heeft in Europa. Wel enigszins 

verrassend was dat in een Amerikaans bedrijfsonder-

deel naast de bekende externe modellen ook een intern 

certificeringmodel ontwikkeld is. Uit de enquête blijkt dat 

ongeveer tweederde van de respondenten certificering 

nuttig vindt.

NUT CERTIFICERING

Het nut van certificering moet volgens ons dan ook niet 

gezien worden in termen van kwantitatieve opbrengst, 

maar in kwalitatieve baten die de succesgraad van 

projecten verhogen. Of en in welke mate certificering 

bijdraagt aan een hogere omzet is nog steeds niet te 

meten. Maar uit de discussie en het onderzoek (enquête 

en internet) blijkt wel dat projectmanagers binnen ING 

van mening zijn dat de kwaliteit van hun werk verbetert 

met de certificering daarvan. Wij zijn overtuigd van de 

volgende voordelen van certificering:

-  Het biedt een effectieve leercurve als gevolg van toetsing 

(meer dus dan bij een gewone training: wil om examen 

te halen, stress, focus, et cetera).

-  Het draagt bij aan verhoging van de projectsuccesgraad.

-  Het past daarom ook binnen de performancegedreven 

cultuur die ING nastreeft (ontwikkeling wordt meetbaar 

gemaakt). 

-  ING kan zich onderscheiden als aantrekkelijke werkgever 

(certificering kan namelijk een aantrekkelijk carrièreper-

spectief bieden voor potentieel nieuwe medewerkers of 

getalenteerde zittende projectmanagers). 

-  Het onderschrijft dat projectmanagement een vak is en 

benadrukt daarmee het belang daarvan voor ING en alle 

belanghebbenden binnen de projectorganisatie.

HOE CERTIFICEREN

Als certificering van projectmanagement belangrijk is, 

wat is voor ING dan een passende manier om daarin te 

voorzien? Met het oog op standaardisatie en crossborder 

werken, lijkt één model aantrekkelijk. Echter, dat zou 

tekort doen aan de regionale verschillen die er zijn:

-  Investeringen in gekozen methodieken en opleidingen 

gaan verloren; 

-  Het kan ontbreken aan buy-in vanuit de verschillende 

businessunits;

-  Er kunnen problemen ontstaan bij de in de regio 

veelal gehanteerde projectmanagementmethodieken 

bij externe partijen (ingehuurde projectmanagers of 

outsourcingspartners).

Het kiezen voor één extern certificeringmodel levert bin-

nen een multinational met vele verschillende business 

units in verschillende regio’s dus meer bezwaren op dan 

dat het wegneemt. Iedere business unit moet hierin zijn 

eigen keuze kunnen maken. One size for all doesn’t fit! 

Deze aanbeveling alleen vond de projectgroep onbevredi-

gend. We wilden wat meer houvast geven aan de manier 
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Interne certificering Externe certificering

Voordelen -  Certificering is volledig afgestemd op de eisen 

van de organisatie

-  Mogelijkheid om zelf te bepalen welke stan-

daards, methoden, hulpmiddelen en tech-

nieken praktisch moeten kunnen worden 

toegepast 

-  Kosteneffectief voor de grotere business units

-  Vergroot de uitstraling en het commitment 

voor de projectmanagementcertificering

-  In overeenstemming met best practices uit de 

markt

-  Groter aanbod van externe kandidaten met 

vergelijkbare certificeringachtergrond

-  aantrekkelijk carrièreperspectief

-  Eenvoudig te implementeren

-  Flexibel om individuele medewerkers in te 

plannen (open aanbod trainingen)

Nadelen -  Certificeringsprogramma’s moeten ontwik-

keld worden en vragen onderhoud (bepaalde 

trainingen kunnen uiteraard extern ingekocht 

worden zodat het nadeel mee kan vallen). Dit 

vraagt beschikbaarheid van administratieve 

ondersteuning (mensen en middelen)

-  Niet kosten effectief voor kleinere business 

units indien gebruik gemaakt kan worden van 

interne CBT of e-learning modules

-  Toetst mogelijkerwijs niet de voor de organi-

satie belangrijkste project management com-

petenties

Tabel 1: Voor- en nadelen van interne en externe certificering.
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Projectmanager Peter van den Brink:

     ”Projectplace is een 
intuïtieve online service 
die zich zeer gemakkelijk 
laat  gebruiken en de 
implementatie van ons 
ERP-systeem optimaal 
ondersteunt.”

Kijk voor meer informatie op www.projectplace.nl of bel 020 - 201 1111.

De service van Projectplace
is uitmuntend

Binnen Group 4 Securicor werken zo’n 35 mensen aan de 

implementatie van een nieuw ERP-systeem. Projectplace 

speelt een onmisbare rol in het tijdig operationeel krijgen 

van dit nieuwe ICT-systeem. Gekozen is voor het ERP-pakket 

Microsoft Dynamics. 

Projectplace geeft structuur aan de werkzaamheden in 

dit project en stroomlijnt de planning. Er is een boomstruc-

tuur gemaakt voor de diverse onderdelen van dit project 

waarin medewerkers hun documenten kunnen opslaan. 

Templates zijn ontwikkeld om documenten een eenduidige 

structuur te geven en taken die uitgevoerd moeten worden 

zijn ondergebracht in de planningsfunctie. 

Projectplace voorkomt onduidelijkheden en discussies in 

dit project. Niemand kan zeggen dat bepaalde informatie 

niet is ontvangen, omdat alles online is opgeslagen. Er is 

altijd toegang tot projectmaterialen, waar iemand zich ook 

bevindt. Group 4 Securicor zet Projectplace steeds meer in 

bij projecten voor marketing, ICT en techniek. 

Group 4 Securicor heeft voor Projectplace gekozen 

omdat de web service uitmuntend is en goed aansluit op 

haar manier van werken. Medewerkers van Projectplace zijn 

altijd bereid nieuwe projectdeelnemers te ondersteunen, 

trainen en vragen te beantwoorden. Wij stonden te kijken 

van de service die Projectplace biedt.

waarop certificering ingezet kan worden bij het professi-

onaliseren van projectmanagement. Nieuwsgierig gewor-

den door de Amerikaanse methodiek hebben we de voor- 

en nadelen van interne en externe certificering tegenover 

elkaar gezet (zie tabel 1).

INTERN ÉN EXTERN

Certificering is nuttig, maar de keuze voor in- of 

externe certificering is minder evident, zo luidt de 

conclusie van de projectgroep. Voor beide vormen 

zijn goede argumenten te bedenken om ze wel of niet 

toe te passen. Daarom hebben we het gezocht in de 

‘best of both worlds’: Het één hoeft het ander niet uit 

te sluiten.

Voor de meeste projectmanagers binnen ING (voor 

kleine tot middelgrote projecten) is interne certifice-

ring voldoende. Naast generieke projectmanagement-

kennis en gedragstrainingen is kennis van de binnen 

ING te hanteren methoden, technieken en hulpmid-

delen noodzakelijk. Deze interne certificering kan 

volledig op de ING-behoeften worden afgestemd en is 

gegeven de aantallen kosteneffectief op te zetten.

Externe certificering is dan de finishing touch: 

Aanbevolen voor (de kleinere groep) ervaren project-

managers die grote of complexe projecten moeten 

kunnen managen. Voor Europa past dan IPMA B het 

best, voor de overige regio’s geldt PMI PMP of soort-

gelijke regionale certificering. In aanvulling hierop 

geldt voor bedrijven die met PRINCE2 en/of MSP 

werken een verplichte certificering op practitioner 

niveau. IPMA C hoeft in Europa niet verplicht te wor-

den gesteld en kan als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, worden ingezet als bijvoorbeeld 

een additioneel beloningsinstrument. Daarnaast 

houdt het externe certificeringspad de weg open voor 

het aantrekken van ervaren projectmanagers (al dan 

niet in het bezit van deze externe certificering) en het 

behouden van medewerkers door het aanbieden van 

een aantrekkelijk carrièreperspectief.

VOLWASSENHEIDSNIVEAUS

Om invulling te geven aan de hiervoor getrokken con-

clusies is een generiek certificeringraamwerk ontwik-

keld. In tabel 2 is aangegeven van welke competenties 

daarvoor is uitgegaan. 

Om projecten van verschillende projectcomplexiteit 

te kunnen managen, zijn verschillende volwassen-

heidsniveaus gedefinieerd. Per niveau kan invulling 

worden gegeven aan de verschillende competenties. 

We hanteren hierbij het uitgangspunt dat grofweg 

het merendeel van alle competenties wordt aange-

leerd door praktijkervaring en de rest door training. 

Het volgen van ontwikkelingen in het vakgebied 

door het lezen van projectmanagementliteratuur en 

bijwonen van congressen en seminars is en blijft de 

verantwoordelijkheid van de individuele projectma-

nager. Verdeling van de noodzakelijke trainingstijd 

over de technische en persoonlijke vaardigheden is 

afhankelijk van de fase van volwassenheid waarin de 

projectmanager zich bevindt. Aan het begin van de 

loopbaanladder van de projectmanager zal zo’n tach-

tig procent van de trainingstijd besteed worden aan 

technische vaardigheidstrainingen en de rest aan 

persoonlijke vaardigheidstrainingen. Voor zware pro-

jectmanagers is dit juist omgedraaid (zie figuur 1).

CERTIFICERINGSRAAMWERK

Een combinatie van uitgangspunten levert een raam-

werk op waarbij voor de verschillende projectma-

Tabel 2: Ontwikkelingsniveaus per competentie.

Figuur 1: Technische versus persoonlijke vaardigheidstrainingen.
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Competenties Ontwikkeling
Kennis tav bedrijfsprocessen en productkennis -  Learning on the job

-  Opleiding over, of instructie in bedrijfsspecifieke thema’s, 

standaards, methoden, tools, processen en systemen
Technische competenties -  Learning on the job

-  Projectmanagementtraining
Persoonlijke vaardigheden en houding -  Learning on the job

-  Gedragstrainingen

-  intervisie etc

p30-35 Pr 5-2007.indd   33 2/10/07   16:58:19



����������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

-00114_STU_C_210x297_OF.indd   1 26-07-2006   16:10:05p30-35 Pr 5-2007.indd   34 2/10/07   16:59:02



����������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������
�������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

-00114_STU_C_210x297_OF.indd   1 26-07-2006   16:10:05

Meest bekende aanbieders van certificeringsmodellen 

projectmanagement:

•  PMI (Project Management Institute - thuisbasis 

Amerika);

•  IPMA (International Project Management Association 

- Europa, Afrika, ...);

•  APM (Association for Project Management - 

Engeland);

•  AIPM (Australian Institute of Project Management 

- Australië);

• OGC (Office of Governance Commerce - Europa);

• APMG (APM Group-  Engeland, Nederland, Australië);

•  PMCC (Project Management Professional Certification 

Center - Japan);

•  NPMA (National Project Management Association 

- Taiwan, China).

PMI, APM en NPMA hanteren de PMBOK (Project 

Management Body Of Knowledge) van PMI als basis-pro-

ject-managementmethodiek. OGC en APMG gebruiken 

PRINCE2 en MSP. IPMA en AIPM hanteren een meer 

generieke projectmanagementaanpak. In Japan is P2M 

(Program and Project Management) de basismethodiek.

De meest bekende certificeringen zijn PMP van PMI, 

CPM en CPMP van IPMA en PRINCE2 en MSP van OGC. 

De laatste twee hebben alleen betrekking op de pro-

jectmanagementmethodiek, in tegenstelling tot certifi-

cering van het gehele brede vakgebied.

Belangrijkste kenmerken van de modellen:

• niveau van kennis/kunde;

• voorwaarden (werkervaring, opleidingsuren);

• wel/niet validatie van kennis en ervaring;

• wel/niet kunnen aantonen van vaardigheden;

• gebaseerd op een standaard methode;

• code of ethics;

• geldigheid van de certificering;

• specifieke bijzonderheden.
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Figuur 3: Verschillende certificeringen van de meest bekende aanbieders.

Figuur 2: Certificeringsraamwerk.

nagementniveaus trainingsmodules kunnen worden 

ingericht, die afgesloten kunnen worden met interne 

of externe certificering (zie figuur 2). 

Iedere module is opgebouwd uit blokken die over-

eenkomen met de drie genoemde competenties en 

de plaats (volwassenheidsniveau projectmanager) 

in het raamwerk. De algemene module 1, werken in 

projecten, is niet in het model afgebeeld. Invulling 

is uiteraard bedrijfsspecifiek; voor de verschillende 

onderdelen zijn veel opleidingen in te kopen. Denk 

hierbij aan trainingen op het gebied van PRINCE2, 

MSP en PMBOK, maar ook aan specifieke persoon-

lijke vaardigheidstrainingen zoals leidinggeven aan 

projectteams, conflicthantering, onderhandelen, 

inkopen en motiveren.

Certificering helpt organisaties bij het vergroten van 

projectsuccessen. Het draagt bij aan loopbaanontwikke-

ling van projectmanagers en vergroot de volwassenheid 

van projectmanagement. Het kan extra kansen bieden 

bij het aantrekken en behouden van personeel. Kortom, 

een win-win situatie voor werkgever en werknemer. 

Certificering van projectmanagement/projectmanagers 

is dus nuttig. 

Interne certificering kan daarbij gezien worden als een 

opstap naar externe certificering. Beschouw externe 

certificering echter als een uitdaging, een beloning 

voor de projectmanager en niet als verplichte stof. 

Medewerkers die uit vrije wil hun vak bijhouden, blijven 

langer bewust bekwaam en gemotiveerd! ■
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