SAWA Training Integraal Projectmanagement-model
Waarom?
Integraal Projectmanagement (IPM) kent vijf rollen met daarbij horende werkprocessen:
projectmanager, omgevingsmanager, contractmanager, manager projectbeheersing en technisch
manager. Kennis van de werkprocessen van Integraal Projectmanagement en het kunnen werken in de
vijf bijbehorende rollen wordt in de waterwereld steeds belangrijker. Dat is ook niet verwonderlijk,
want inmiddels is gebleken dat een geolied draaiend IPM-team goede resultaten behaald. Eén van de
belangrijke factoren daarvoor is dat IPM ‘tegenspraak’ binnen het eigen team organiseert: iedere rol
werkt vanuit zijn eigen perspectief en brengt zijn eigen afwegingen in het project op tafel. Dit betekent
natuurlijk wel dat iedereen zijn eigen rol, met de bijbehorende perspectieven en afwegingen, goed
moet kennen. En dat is het doel van de IPM-training.
Wat?
Over Integraal Projectmanagement en over de vijf rollen daarbinnen zijn vele boeken, handleidingen en
leidraden verschenen. Wij laten de deelnemers met de – voor het HWBP – belangrijkste hiervan
kennismaken en leiden hen op in de taal van IPM. Wij trainen vanuit jarenlange ervaring in de waterwereld.
Theorie wordt daardoor veelvuldig doorspekt met praktijk.
Na de kennismaking met de rollen kiezen de deelnemers (al dan niet geholpen door de trainers) de voor
henzelf meest geschikte rol. De resterende dagen gaan zij zich deze rol “eigen maken”. Dit zal bijvoorbeeld
gebeuren in praktijkcases, waarbij ook de interactie tussen de verschillende rollen aan bod komt.
Hoe?
Onze aanpak van trainingen zou je post-modern kunnen noemen: als deelnemers ben je zelf
verantwoordelijk voor wat je leert en de trainers passen de training aan naar de vraag van de deelnemers.
De breedte en diepte van kennis en expertise die we deelnemers kunnen bieden kan niet in 3 dagen gestopt
worden. Daarom vragen wij de deelnemers zelf aan te geven wat (en ook hoe!) zij willen leren en houden zij
gedurende de training zelf de vinger aan de pols. Natuurlijk geven wij in de inleiding en eerste kennismaking
met de IPM-rollen wel aan wat het scala aan mogelijkheden is. En is de training gericht op het ontwikkelen
van de competenties die horen bij de verschillende IPM-rollen, en sluiten we indien gewenst af met een
assessment van deze competenties.
Tijd & kosten?
Zes dagdelen in drie dagen: van 9 tot 17.30 uur. De training kost € 850,- excl. BTW voor drie dagen, inclusief
lunch. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. De training zal plaatsvinden op 22 en 29 maart en 5 april 2018
Voor wie?
Deze training is opgezet voor de waterzelfstandigen van de vereniging Waterforce en de coöperatie
Waterfocus, maar land-, water- en natuurcollega’s vanuit kleine of grotere bedrijven of overheden zijn zeker
ook welkom.
Door wie?
Rolf Müller heeft bij DLG Oost de IPM-rollen ingevoerd en geeft trainingen bij Rijkswaterstaat. Astrid Meier
heeft ervaring opgedaan met de IPM-rollen binnen Rijkswaterstaat. Naast meerdere IPM-trainingen voor
Waterforce en Waterfocus hebben wij deze training ook aan de medewerkers van Het Waterschapshuis en
de projectenafdeling van Staatsbosbeheer gegeven. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van onze
ervaring ons LinkedIn-profiel of neem contact op met Astrid via info@hydriade.nl of 06 41 51 50 41.

