Keurmerk Certified Management Consultant (CMC)
CMC-leden zijn ervaren interne of externe adviseurs, die de certificeringsprocedure voor
Certified Management Consultant (CMC) hebben doorlopen. Zij zijn getoetst en werken
permanent aan hun eigen ontwikkeling. Een gecertificeerde consultant mag de titel CMC
dragen en staat opgenomen in het CMC-register.
De CMC titel is een internationale titel. CMC Global, de wereldwijde koepel van
managementconsulting instituten zoals de Ooa, heeft eisen opgesteld waaraan een CMC
moet voldoen. Deze eisen heeft de Ooa overgenomen en vertaald in concrete
beroepsvereisten, die zijn vastgelegd in een Het ICMCI CMC Competence Framework.

Het Competence Framework beschrijft wat je als adviseur moet kunnen en kennen om te
kunnen certificeren.
Om CMC te kunnen worden moet je aantonen dat:
1. je Nederlands ingezetene bent of werkzaam bent in Nederland;
2. je beschikt over kennis en vaardigheden in een studiegebied van EQF6 (bachelor) of
hoger;
3. je minimaal 5 jaar relevante werkervaring hebt in het organisatieadvies, waarvan je 3
jaar zelfstandig complexe klussen hebt uitgevoerd;

4. je valt onder tuchtrecht.
Om CMC te worden in Nederland hoef je geen lid te zijn van de Ooa, maar je moet wel
kunnen aantonen dat je onder tuchtrecht valt. Ben je wel lid van de Ooa, dan voldoe je
automatisch aan deze eis. Een Ooa adviseur is gehouden aan de Kerncode en de
aanvullende gedragsregels voor adviseurs.

Ik wil CMC worden. Wat moet ik doen?
De Ooa heeft de beoordeling van nieuwe CMC-aanvragen uitbesteed aan een
Certificerende Instantie (CI). Dit is een onafhankelijke organisatie die processen, systemen
of personen beoordelen ten opzichte van de gepubliceerde norm. De Ooa heeft in dit kader
gekozen voor samenwerking met CRP waarmee nu ook al nauw wordt samengewerkt. CRP
is gespecialiseerd in het certificeren van personen en beschikt over tientallen jaren ervaring
met keurmerken voor professionals. Zij werkt volgens ISO17024, waarmee
vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid expliciet geregeld is.

Wie doet nu wat?
- De Ooa is en blijft de eigenaar van de norm, via de ICMCI;
- De Certificerende Instantie (CI) CRP, bepaalt de conformiteit en voert de toets
uit;
- Het gezamenlijke Tuchtcollege van ROA en Ooa behandelt de klachten, gericht
op de gedragscode.
Wil je CMC worden? Vul dan het aanmeldformulier in op de website van CRP.
Nadat je aanmelding is ontvangen krijg je een contract toegestuurd. Dit contract wordt na
ondertekening in je persoonlijke dossier in Box gezet. Box is een online omgeving waarin je
jouw dossier kunt opbouwen. Naast je contract vindt je ook handleidingen hoe je jouw
dossier compleet maakt en hoe je beoordeling van je dossier aanvraagt.
Om CMC-er te worden raden wij je aan de volgende stappen te doorlopen:
1. Bekijk de beroepseisen, hierin wordt aangegeven wat er bij de eerste toetsing moet
worden overlegd;
2. Lees de niveaubeschrijvingen voor het Competence Framework, hierin staat wat je
op welk niveau moet kunnen aantonen
3. Lees het CMC-reglement door, hierrin staat alles beschreven wat van belang is om
CMC te worden;
4. Lees de Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de Ooa door, dit kan je helpen
met het opstellen van een juist CV;
5. Stel een CV op met een profielbeschrijving zodat deze voldoet aan de criteria uit het
reglement. Zie daarvoor bijlage 3 van het CMC-reglement ;
6. Maak een uitgebreide projectbeschrijving van één project en een beknopte
beschrijving van twee (2) projecten. Hoe? Dat lees je in bijlage 4 van het CMCreglement.
Als je een Box-dossier hebt, kun je beginnen met vullen. Let op dat elk document een apart
bestand is, dat elk document in PDF-formaat is, dat elk document is opgesteld in de

Nederlandse taal en dat de gescande documenten goed leesbaar zijn (resolutie hoog
genoeg en leesbaar zonder het scherm te hoeven draaien).
Dit zet je in je dossier 1:
1. Kopie uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Een basisuittreksel volstaat met als
doel examen of diploma. Je kunt dit digitaal aanvragen bij de gemeente waar je staat
ingeschreven.
2. Bewijs van opleiding EQF niveau 6 of hoger
3. CV met profielbeschrijving en bewijs van werkervaring
4. Uitgebreide projectbeschrijving
5. Beknopte beschrijving van twee projecten
6. Verklaring dat je een gedragscode hanteert en onder tuchtrecht valt
Als je alle documenten in je dossier hebt gezet, kun je deze laten beoordelen. Let op, voor
een beoordeling moet je betalen dus doe dit alleen als je dossier echt volledig is. Je dossier
wordt beoordeelt en vergeleken met de vereisten van het toetsingskader.
De uitkomst kan zijn:
1) conform, het dossier voldoet aan de eisen of
2) non-conform, het voldoet niet
Bij een negatieve beoordeling bestaat de mogelijkheid je dossier aan de hand van de
opmerkingen van de beoordelaar aan te passen / te completeren en in zijn geheel opnieuw
ter beoordeling in te dienen. Als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de
mogelijkheid van bezwaar en beroep. Hierover lees je meer in het CMC Reglement.
Voldoet je dossier wel aan de vereisten dan volgt het assessment. Dit assessment vraag je
zelf aan via een formulier. Voor een assessment worden kosten in rekening gebracht. Na het
betalen van de factuur krijg je een uitnodiging voor het CMC-assessment.
Het assessment wordt afgenomen door twee (2) assessoren. Zij zijn zelf CMC en hebben
een opleiding tot assessor gedaan. Na afloop van het assessment maken de assessoren
een rapportage op, welke een half uur na afloop van het assessment met je besproken
wordt.
Als de assessoren vinden dat je hebt aangetoond aan alle eisen te voldoen krijg je dat direct
te horen. Zo niet, dan krijg je exact te horen waar de hiaten zitten. Dit wordt ook op schrift
gesteld.
Als gecertificeerd CMC-er wordt je opgenomen in het openbare CMC-Register.
Meer informatie lees je op de website van CRP www.cerp.nl
Vragen kun je stellen per mail op info@cerp.nl of telefonisch via 033-247 34 95

We gaan hierbij uit van het invullen van een volledig dossier, van een eerste aanvraag. Een volledig dossier
dien je in als je geen gelijkwaardig certificaat hebt, geen vooropleiding hebt gedaan die direct leidt tot het
CMC-schap en je CMC-registratie niet aanvraagt via een ACP-bureau..
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