
GPM-b™ | Certified Green
Project Manager — Level B
De GPM-b-certificering is de eerste wereldwijd erkende duurzame
projectmanagementreferentie voor professionals.  Door deze certificering tonen
professionals aan dat ze kennis hebben van het leveren van projecten of opdrachten met
behulp van duurzame methoden.

PRiSM
Deze training levert dé fundamentele kennis voor de
duurzaamheidscertificering. Deze kennis is gebaseerd op alle
onderdelen van de levenscyclus van een project. De maximalisatie
van duurzaamheid in een project of opdracht wordt bereikt door
een gedegen inzet van P5 en de SDG’s (Sustainable Development
Goals) in een PRiSM™ procesmethode. In GPM wordt voornamelijk
naar de constructie en levering van goederen en diensten gekeken,
om deze te verbeteren en meetbare normen te hanteren die
rekening houden met sociale, ecologische en economische
effecten. Zo leren we dus in Projecten duurzaam te produceren,
denken en meten.

In de training bereiden we je voor met discussies, oefeningen en korte theoretische
sessies op het GPM-b™ examen. Dit examen kan online worden afgenomen op een zelf
gekozen moment.
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Doelgroep
Jij en al jouw collega’s die geïnteresseerd zijn om meer duurzaam te gaat werken. Je hoeft
niet perse een projectmedewerker te zijn om dit interessant te vinden. We leren je naast
de manier van werken (GPM) vooral de mindset van duurzaam werken.

Nederlandse versie van “The Sustainable Development Goals – SDGs”.

Duur
De basis GPM-b™ training, waarop RPL (zie onderdeel Examen) van toepassing is, duurt
3 dagen.
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In onze uitgebreide 3 daagse GPM-b™ training is focus en aandacht voor de duurzame
project methodiek PRiSM™ (PRojects integrating Sustainable Methods).
Stakeholder engagement, Sustainable procurement, Risk and opportunity management,
Success criteria, Requirements, design, delivery, Breakdowns, Estimating and budgeting,
Scheduling, Change control, Team building & Progress reporting.

De GPM-b™ trainingen zijn voorbereidend op het GPM-b™ examen (dat onderdeel
uitmaakt van de training maar apart geboekt dient te worden). Naast de training is
minimaal 20 uur studie vereist.

Inhoud
In de GPM-b™ trainingen komen onder andere de volgende zaken aan bod:

● De basis leggen voor succesvolle duurzame Projecten.
● Introductie
● Wat is GPM en de Duurzaamheidsverplichting.
● Duurzaamheid
● UN Global Compact
● UN Sustainable Development Goals
● Business case
● Sustainability management plan
● PRiSM™methodologie
● PRiSM™project levenscyclus
● P5 impact analyse
● GPM b Examen
● Uitleg over de integratie van P5 en SDG’s, hoe dit werkt en hoe het wordt

gerealiseerd.
● Het verschil in managementstijl en aanpak van een Groene Projectmanager, nodig

om een succesvolle manier GPM-b™ projecten uit te voeren, wordt inzichtelijk
gemaakt en vergeleken met “traditionele” projecten.

● Hoe wordt een PRiSM™ project uitgevoerd?
● Rollen en verantwoordelijkheden
● Processen
● Producten
● Het specifiek hanteren van de businesscase in de PRiSM™ lifecycle. Om het

succes van een project verbeteren en tegelijkertijd de beoogde business
resultaten te boeken door de betrokkenheid van de stakeholders. Daarnaast de
aansluiting en doorvertaling van de Business strategie in GPM-b™ projecten om
de terugkoppeling en effectieve duurzaamheidscontroles te borgen.

Vooropleiding
Voor de drie daagse training is  geen specifieke vooropleiding benodigd
HBO werk- en denkniveau
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Materiaal
● Handouts
● Mentimeter (ten behoeve van de oefeningen), Oefenmaterialen (templates en

instructies)
● Boeken  “Sustainable Project Management” en “The GPM P5 Standard for

Sustainability in Project Management”

Prijs
Voor een in-company traject op locatie kun je het beste contact opnemen met
info@greenleadership.nl. Voor individuele inschrijvingen download je ons prijsoverzicht
voor de actuele prijsinformatie:

De prijslijst voor trainingen en examens – Prijzen_Ctrl-Improve_trainingen.pdf (download
325Kb).

Examen
Op dit moment is het GPM-b™ examen beschikbaar in Engels, Spaans en Pools.

Heb je al projectervaring en ben je gecertificeerd.  Dat is geweldig. Erkenning van
voorafgaande leerervaring (RPL – Recognition of Prior Learning) wordt verleend voor
een van de volgende referenties:

● Master’s Degree in Project- of Programmamanagement van een geaccrediteerde
hogeschool of universiteit

● Master’s Degree in duurzaamheid of duurzame ontwikkeling, met een
concentratie in project- of programmamanagement, van een geaccrediteerde
hogeschool of universiteit

● Master’s Degree in Business Administration, met een concentratie in project- of
programmamanagement, van een geaccrediteerde hogeschool of Universiteit

● Master’s Degree in Engineering, met een concentratie in project- of
programmamanagement, van een geaccrediteerde hogeschool of Universiteit

● AIPM certificering, CPPM, CPSPM, of CPPD
● IPMA certificering, Niveau A, B, C, of D
● PRINCE2 Practitioner (niet foundation)
● PMI certificering, PMP of PgMP
● Andere referenties met de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de GPM’s

Directeur van Certificering.
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Hoe is het examen opgebouwd?

Het beoordelingsproces voor GPM-b is een meerkeuze examen:

Met RPL: vijfenzeventig (75) vragen in negentig (90) minuten over The GPM P5™
Standard for Sustainability in Project Management en over hoofdstukken 1-6 van
Sustainable Project Management: de GPM Reference Guide.

Zonder RPL: honderdvijftig (150) vragen in drie (3) uur over The GPM P5™ Standard for
Sustainability in Project Management en over hoofdstukken 1-6 van Sustainable Project
Management: de GPM Reference Guide.

Als de certificering wordt verleend, is deze vijf (5) jaar geldig.

De examens worden online afgenomen via aanvraag door Ctrl-Improve, bij GPM (de
Green Project Management Organisatie). Dit kan op de laatste dag aansluitend aan de
training gedaan worden, of op een voor jou geschikter later moment.

Zodra wij het examen hebben besteld, heb je vanaf die dag één jaar om het af te leggen.

Wil je meer weten of een offerte ontvangen voor een in-company groepstraject of een
individuele inschrijving? Of heb je gewoon een vraag over dit traject? Neem dan contact
op met info@greenleadership.nl

Het is een driedaagse training op locatie in het Nederlands, met Engels materiaal en
examen.

Schrijf je in via:
https://greenleadership.nl/gpm-training

Heb je nog vragen of wil je eerst in gesprek met ons voordat je deze training gaat volgen?
https://greenleadership.nl/afspraak

PRiSM™, P5™ & GPM-b™ are copyrighted and may only be used with expressed written consent.
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