REGLEMENT VOOR HERCERTIFICERING

1. Algemeen
NCRVM (Nederlandse Certificerings Raad Value Management) heeft namens de
European Governing Board of the Value Management Training & Certification System
(EGB) de DACE VM1, VM2 en VM3 trainingen erkend. Het EGB-logo staat daarom op
het diploma en de gecertificeerden (Basiscertificaat, PVM en TVM) zijn als zodanig bij
DACE geregistreerd. De PVM en TVM certificaten zijn geldig voor een periode van 4
jaar na het behalen van het certificaat. Na 4 jaar is hercertificering nodig. Op grond van
een puntensysteem kan hercertificering bij NCRVM worden aangevraagd (via de DACE
website, zie www.dace.nl). Voor het basiscertificaat is geen hercertificering nodig.

2. Gestelde eisen aan hercertificering

PVM
 Om voor hercertificering in aanmerking te komend dient de gecertificeerde in het
bezit te zijn van een geldig PVM certificaat.
 Hercertificering is mogelijk als in de periode van 4 jaar - aansluitend op eerdere
(her)certificering - 24 punten zijn verzameld.

TVM
 Om voor hercertificering in aanmerking te komend dient de gecertificeerde in het
bezit te zijn van een geldig TVM certificaat en een geldig PVM certificaat.
 Daarnaast geldt als aanvullende eis (bovenop de eisen voor het PVM certificaat)
dat de gecertificeerde aanvullend 125 uur per jaar training dient te geven.
Hiervoor geldt dat de totale trainingstijd de som is van de face-to-face
trainingstijd en de voorbereiding- en nazorgtijd. Voorbereiding- en nazorgtijd is
hierbij ten hoogste gelijk aan de face-to-face trainingstijd.

Pagina 1 van 5

3. Puntentelling
In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel punten met een bepaalde activiteit
worden verdiend.
*)

Activiteit
categorie

Activiteit

Punten

Beroepservaring

VM programmamanager, of
VM coördinator (in een
organisatie met min. 250
medewerkers)

4 per jaar

Begeleiden van VM studies
(de voorbereidings- en
nazorgtijd is ten hoogste
gelijk aan de face-to-face
worskhoptijd)

1 per dag (8 uur)

Bijeenkomsten SIG,
contactbijeenkomsten,
seminars, congressen,
cursussen
Deelnemen aan VM studie
(niet leiden/faciliteren)

0,25 per dagdeel

Onderbouwing van deelname,
zoals deelnamebevestiging,
notulen, referenties, etc.

0,5 per dag (8 uur)

Onderbouwing van deelname,
zoals deelnamebevestiging,
notulen, referenties, etc.

Lesgeven

1 per 10 lesuren

Schrijven

Presenteren

2 per artikel in
vaktijdschrift
1 voor een VM
promotieartikel/tekst
1 per lezing

Onderbouwing van het lesgeven.
Bijvoorbeeld mail met afspraken,
rooster, kopie lespresentatie,
referenties, etc.
Kopie van artikel met daarbij
aangegeven in welk tijdschrift of
andere media het artikel is
geplaatst
Onderbouwing dat presentatie
daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden, zoals mail met
afspraken met initiatiefnemer, kopie
presentatie, referentie, etc.

Bestuurslid

1 per jaar

Lid werkgroep, bv:
kernteam SIG VM
werkgroep certificering &
opleiding
NCRVM
Opleidingen

1 per jaar

Eigen
ontwikkeling

Kennisoverdracht

DACE organisatie

Onderbouwing

Ondertekende werkgeversverklaring en een visie-document
over VM binnen de betreffende
organisatie. Dit document kan de
vorm hebben van een strategische
nota, position paper of een essay.
Onderbouwing dat de begeleiding
daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld
opdrachtbevestiging, mails,
referentie opdrachtgever, etc.

Verwijzing naar DACE, of referentie
aangeven
Verwijzing naar DACE, of referentie
aangeven

*)

Kwartpunten worden
toegekend naar
evenredigheid met de
inspanning

Het DACE-bureau registreert de punten voor zover het activiteiten onder auspiciën van
DACE betreft. Voor de overige activiteiten die in aanmerking komen voor punten dient
de gecertificeerde de bewijsstukken daarvan te hebben.
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4. Hercertificeringsproces
 Uiterlijk 4 maanden voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat kan
hercertificering worden aangevraagd bij de secretaris van de NCRVM, via
Bureau DACE. De gecertificeerde dient zelf aan te geven hoeveel punten hij/zij
heeft behaald. Daarbij dient een opgave van alle activiteiten die voor punten in
aanmerking komen te worden overlegd.
 De opgave dient vergezeld te gaan van de bewijsstukken van activiteiten
waarvan de deelname door betrokkene niet bij DACE bekend is.
 NCRVM beslist over het te verlenen aantal punten en het toekennen van de
hercertificering.
 Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de registratie krijgt de betrokkene
bericht over zijn of haar aanvraag.
5. Verlopen certificaat
 Indien een gecertificeerde het certificaat heeft laten verlopen, dan dient de hij/zij
een paper te schrijven, om weer in aanmerking te komen voor hercertificering.
 De gecertificeerde kan zelf een onderwerp formuleren en dit voorleggen aan
NCRVM. Bij voorkeur is het een (nieuw) onderwerp waar de (internationale) VM
gemeenschap behoefte aan heeft om kennis van te nemen en/of om het
vakgebied verder te ontwikkelen.
 Indien de gecertificeerde zelf geen geschikt onderwerp heeft, zal NCRVM een
onderwerp aandragen. M.b.v. deze paper zal de gecertificeerde aan moeten
tonen dat hij/zij de benodigde VM kennis bezit.
 De gecertificeerde zal aan een papercoördinator gekoppeld worden. DACE heeft
richtlijnen waaraan een paper moet voldoen. Deze richtlijnen zijn op te vragen
via Bureau DACE, info@dace.nl.
 Als de paper door NCRVM (i.s.m. papercoördinator) is goedgekeurd, ontvangt de
gecertificeerde zijn hercertificeringcertificaat en wordt hij/zij weer in het register
van DACE opgenomen.
 De kosten voor dit hercertificeringstraject (bij verlopen certificaat) bedragen 125
Euro (excl. BTW).
6. Hardheidsclausule en geschillen
 Een gecertificeerde die door overmacht niet in staat is om aan de eisen voor
hercertificering te voldoen, kan voor een individuele uitzonderingsmaatregel in
aanmerking komen. NCRVM beslist daarover.
 Indien de gecertificeerde het niet eens is met de beslissing van de NCRVM
inzake de hercertificering, dan wordt de gecertificeerde verzocht de NCRVM
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Aangeraden wordt om dit binnen een
maand na de beslissing te doen. De gecertificeerde krijgt vervolgens de
gelegenheid om zijn/haar bezwaren in een gesprek met de NCRVM te
bespreken.
 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, of waarvan de interpretatie van
het reglement ter discussie staat, kan de NCRVM een derde inschakelen voor
advies.
 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, of waarvan de interpretatie van
het reglement ter discussie staat, behoudt de NCRVM zich het recht voor om al
dan niet tot hercertificering over te gaan.
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7. Wijzigingen
 Het reglement voor hercertificering wordt iedere vier jaar opnieuw door NCRVM
bezien.
 De NCRVM behoudt zich het recht voor om het reglement tussentijds te wijzigen.

Vastgesteld door NCRVM
Juni, 2016
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