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Nieuwsflits
IM-Register
U heeft onlangs informatie ontvangen over de strategische heroriëntatie van het

In deze brief

IM-Register. Er wordt momenteel hard aan gewerkt om die verder vorm te geven en te
implementeren.

“Vernieuwd logo”
“Aangepaste website”

Vernieuwd logo
Een van de elementen daarvan is dat er een vernieuwd logo voor de Stichting in
gebruik genomen is. U ziet dat boven aan deze pagina. Het wil onze positionering
tot uitdrukking brengen als hét Nederlandse kwaliteitsinstituut dat het keurmerk
ontwikkelt en onderhoudt voor de professionele interim manager.

Aangepaste website
Daarnaast hebben wij de website grondig aangepast om de nieuwe strategie tot zijn
recht te laten komen. Het is zeker de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen:
www.imregister.nl

Titel RQIM en IM-CERTIFIED
Met het invoeren van de nieuwe certificering, wordt ook de nieuwe titel RQIM
ingevoerd. Per begin 2013 zal deze titel en het gebruik van het logo IM-CERTIFIED –
voor de duur van hun registratie - worden toegekend aan:
• Nieuwe aanmelders die na toetsing zijn gecertificeerd.
• Bestaande ingeschrevenen die gebruik wensen te maken van de overgangsregeling
en daartoe de overeenkomst voor de nieuwe procedure hebben getekend.
U ontvangt dan ook een certificaat.
• Degenen die bij hertoetsing de overeenkomst voor de nieuwe procedure
ondertekenen. U ontvangt dan ook een certificaat.
Tot het moment van hertoetsing mogen geregistreerden uiteraard de titel
registermanager (rm) blijven voeren.

Certificeren
Als u (mede) door de strategische heroriëntatie besluit zich te willen laten certificeren
dan kunt u dat in gang zetten door bijgaande overeenkomst (aanmelding) in te vullen
waarmee het certificatie-proces wordt opgestart.
Toetsing en hertoetsing
Toetsing en hertoetsing zullen met ingang van 2013 door het certificatiebureau CRP
worden verricht. Totdat de nieuwe toetsingscriteria door het CvB zijn vastgesteld,
zullen zij zich daarbij baseren op de bestaande norm. Wat wel anders wordt is, dat zij
onder het ISO-regime strikter zullen omgaan met de voorgeschreven procedures en
inzendtermijnen van gegevens. Zodra het College van Belanghebbenden (CvB) de
nieuwe norm heeft opgesteld, zullen wij u daar uiteraard over informeren, evenals over
de wijze van invoering daarvan.
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Ke u r m e r k v o o r i n t e r i m m a n a g e r s

”Titel RQIM en IM-CERTIFIED”
“Certificeren”
“CvB”
“Relatie met nvim en RIM”
“Reglement van Toetsing”
“Bestuurswisseling”

IM-Register

Wat betekent dit op korte termijn voor ingeschrevenen?
Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe norm en de wijze waarop die tot stand komt,
zal bijdragen aan een voorkeurspositie voor gecertificeerde interim managers door
opdrachtgevers .

CvB
Wie hebben zitting in het College van Belanghebbenden? De namen van de leden van
het CvB, die bij de oprichting zijn geïnstalleerd, kunt u op onze website vinden.

Relatie met nvim en RIM
De participatie door nvim en RIM in het CvB geeft hen als direct belanghebbenden,
een actieve rol bij het vaststellen en onderhouden van de kwaliteitsnorm voor
professionele interim managers en tevens een vooraanstaand platform voor
communicatie met de andere relevante partijen in de markt (opdrachtgevers,
inkooporganisaties, overheid, onderwijs- en certificeringsinstellingen).

Reglement van Toetsing
In de loop der tijd zijn er enkele aspecten aan het licht gekomen waarin het geldende
Toetsingsreglement niet geheel duidelijk of eenduidig was. Dat heeft geleid tot twee
zgn. ‘hot fixes’:
• Doordat er steeds vaker ingeschrevenen een beroep doen op de 60+-regeling van
het toetsingsreglement (artikel 12d) bleek dat er een onduidelijkheid bestond in de
formulering. Deze is nu eenduidig als volgt verwoord: “De interim manager is 60 jaar
of ouder op het moment van de aanvraag tot beoordelen en is voorafgaand aan zijn
60e verjaardag minimaal 5 jaar aaneengesloten ingeschreven als Registermanager
(rm).”
• Ook het aantal praktijkbeschrijvingen dat moet worden ingezonden bij hertoetsing
was voor meerdere uitleg vatbaar. Dat is nu eenduidig verwoord in de artikelen 6b
en 10.
• Gezien de gewijzigde procedures die noodzakelijk zijn voor conformiteit aan de ISOnormen, is door CRP een ‘Reglement voor persoonscertificering RQIM’ opgesteld.
Het toetsingskader ( de norm) dat door CRP zal worden gehanteerd, wijkt voorlopig
inhoudelijk niet af van het vorige Reglement van Toetsing. Zodra het CvB nieuwe
normen voor certificering heeft vastgesteld zullen die in het Reglement voor
Persoonscertificering worden opgenomen. Uiteraard krijgt u daarvan tijdig bericht.

Bestuurswisseling
Na vele jaren veel tijd en energie te hebben besteed aan het IM-Register heeft
Koen van der Drift afscheid genomen uit het Bestuur. René Tolen, die al eerder een
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bestuursrol heeft vervuld, zal (tijdelijk) zijn taken overnemen.
Stichting IM-Register
Postbus 1167
3860 BD Nijkerk
T: 033 - 2 473 473
F: 033 - 2 473 493
E: secretariaat@imregister.nl
I: www.imregister.nl
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