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Het Register Certified Board Member is een bewijs
van professionaliteit voor non-executive bestuurders
die hun rol in een raad van commissarissen of
raad van toezicht serieus nemen. Dat betekent
dat ze investeren in kennis, kunde en dat ze
zich voortdurend bewust zijn van hun sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid. Het
register maakt de professionele instelling van de
commissaris/toezichthouder zichtbaar en toetsbaar.
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Een positief imago voor board members
Dat was ook de wens van de vaste Tweede
Kamercommissie toen zij in het voorjaar van 2016
opriep om certificering voor commissarissen en
toezichthouders op te starten. De eersten werden
in 2017 gecertificeerd. Sinds 2018 is het register
ondergebracht in een onafhankelijke stichting
die met partners ontwikkeling en inhoud van het
register verder vormgeeft.

CERTIFIED BOARD
MEMBER WORDEN
Cer tif ied Board Member worden?
Het RCBM stel t enkele stren ge eisen
aan cer tif icerin g.
	Kennis en vaardigheden in het studiegebied
bedrijfskunde m.b.t. governance en leiderschap
(minimaal EQF-niveau 6), blijkend uit opleiding
en/of relevante ervaring;
	Het kunnen toepassen van de wet “bestuur en
toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een gevolgde governance basisopleiding;
	Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van
organisaties;
	Bereidheid blijvend te investeren in kennis en
kunde;
	Beschikken over de volgende competenties: anticiperen, bestuurssensitiviteit, integriteit, kunnen
aanspreken op gedrag, kunnen werken in samenwerkingsverband, onafhankelijkheid, oordeelsvorming/constructief, kritisch ingesteld en zelfinzicht.

Scan de QRcode en lees
meer over onze criteria.
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De kern van certificering is een persoonlijk
assessment dat wordt afgenomen door twee
deskundige assessoren die ook gecertificeerde
commissarissen zijn.
Scan de QRcode en
bekijk hier de volledige
aanvraagprocedure

Binnen twee weken na het assessment wordt het
oordeel als besluit vastgelegd en gecommuniceerd.
Na een positief besluit wordt de kandidaat
ingeschreven in het Register en mag de titel
CBM achter de naam gebruikt worden. Bedrijven,
instellingen en searchbureaus kunnen in het
openbare register zoeken naar gecertificeerde
kandidaten voor commissaris of toezichthouder, die
aan deze norm voldoen.

CERTIFIED BOARD
MEMBER ZIJN
Inschrijvin g in h et register is voor
drie jaar. Verlenin g voor drie jaar
is steeds m ogelijk als voldaan is
aan de perman ente educatie eisen
on derstaan d omschreven en de Code
of con duc t is na geleefd.
Permanente Educatie
Permanente educatie (PE) is een verplichting
voor Certified Board Members. De verplichting
is erop gericht basiskennis te onderhouden en
ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden.
Voor de jaarlijkse norm moeten minimaal 15 PEpunten worden behaald. Dat kan met update
sessies, intervisie bijeenkomsten en een combinatie
daarvan. Een Certified Board Member is zelf
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verantwoordelijk voor het bijhouden van de PEpunten en het jaarlijks overleggen daarvan aan
het Register. Bij twijfel of een educatie PE-waardig
is kan dit aan het Register worden voorgelegd via
info@rcbm.nl.

Intervisie
Zelfreflectie met collega’s door intervisie draagt
bij aan persoonlijke ontwikkeling. Verschillende
opleidingsinstituten kunnen hierover meer
informatie verstrekken. Bij twijfel of een intervisie
PE-waardig is kan dat aan het Register worden
voorgelegd via info@rcbm.nl.

Code of conduct
Overtreding van professionele vereisten in de Code
of conduct kunnen aanleiding zijn certificering
te onthouden. Dat kan behalve na 3 jaar ook
tussentijds bij geconstateerde overtredingen.
Hiertegen in beroep gaan is mogelijk bij de
Commissie Certificering Bezwaar.

Normen
Certificering gebeurt volgens de certificeringsvoorwaarden van ISO 17014
en volgens Europese normen, zodat erkenning in heel Europa geldig is.
EQF/ECTS/ESCO voor het studiegebied Bedrijfskunde, samen met een
gecertificeerde aanpak, zorgen daarvoor.

Meer informatie

ESCO

Basis
niveau
EQF

Downloads
EQF
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ALGEMENE
PRAKTISCHE
INFORMATIE
Cer tif icerin gsproces
Het certificeringsproces wordt uitgevoerd en
begeleid door enkele, conform ISO-richtlijnen
ingestelde commissies. RCBM kent er drie.
	Certificering Voorwaarden (CCV) beoordeelt de
aanvragen, de voorwaarden en de publicatie;
	Certificering Erkenning (CCE) beoordeling
kandidaten door assessoren;
	Certificering Bezwaar (CCB) behandelt de
bezwaarschriften.
Europese normeringen voor executive en nonexecutive board members zijn, mede vanwege
de Europese erkenning van de certificering, van
toepassing.

Code of conduct CBM
Er is een Code of conduct opgesteld voor
certificaathouders. Een CBM handelt naar deze
code bij al het doen en laten als commissaris en/of
toezichthouder.

Scan de QRcode en bekijk
hier de investering
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Samen met onze partners werken wij aan
professionalisering van bestuurlijk toezicht in
Nederland. We wisselen kennis en ervaringen uit
en verbinden professionals die werken of willen
werken met gecertificeerde toezichthouders.
Onze partners zijn daarvoor van onschatbare
waarde. Zij dragen het gedachtegoed actief uit
en zijn klankbord en aanjager voor ons en onze
belanghebbenden.
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POSTADRES

TELEFOON

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

0183 - 646 680

BEZOEKADRES
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

E-MAIL
info@rcbm.nl

WEBSITE
www.rcbm.nl

