Certified Municipal Clerk (CMC)
DE PROCEDURE STAP VOOR STAP
Een aanvraag indienen voor het verkrijgen van de titel CMC? In deze handleiding geven we uitleg.

Stap 1 Je moet aangesloten zijn bij het IIMC. Via het lidmaatschap van de Vereniging van Griffiers
ben je automatisch lid van het IIMC. Je moet twee jaar ingeschreven staan als lid, voordat je
voor certificering in aanmerking komt. Bepalend hierbij is de datum waarop je bij het IIMC
bent ingeschreven. Dit kan namelijk afwijken van de datum waarop je als lid van de VvG bent
ingeschreven. Om voor certificering in aanmerking te komen moet je de nodige cursussen
hebben gevolgd en zul je ook lang genoeg in geschikte overheidsfuncties werkzaam zijn
geweest.

Stap 2 Als je voldoet aan de eisen van lidmaatschap van het IIMC kun je het formulier Application
for Admission invullen. Zorg er voor dat je hebt aangekruist dat het gaat om de aanvraag
voor het CMC en maak $50 over. The Application for Admission is het aanvraagformulier voor
het CMC-programma en zorgt ervoor dat je in het systeem terecht komt als kandidaat voor de
CMC-titel. Met deze registratie kan het Education Department van het IIMC jou op de hoogte
houden van iedere scholingsmogelijkheden die aan het IIMC verbonden instituten aanbieden.
Meer informatie kun je vinden op de CMC page van de website van het IIMC. De aanvraag
voor toelating kan nu worden gecompleteerd en online worden ingediend.
Om de CMC titel te verkrijgen heb je 110 punten nodig: 60 punten voor opleiding en 50
punten voor ervaring. Meer actuele informatie kun je vinden op de Education Guidelines.

Stap 3 Stuur het International Application for CMC Designation in tezamen met alle
ondersteunende documenten. Dit wordt gezien als de start van de aanvraagprocedure. Doe
dit via het bureau van de VvG. Ricus Tiekstra regelt de inzending van de stukken.
Let op: het IIMC neemt incomplete aanvragen niet in behandeling. Welke formulieren je nodig
hebt kun je vinden op de CMC page van de website. De behandeltermijn van de aanvraag
kent een doorlooptijd van ongeveer 2 á 3 weken. In deze periode wordt de informatie door het
Education Department van het IIMC gecontroleerd en je ontvangt een e-mail bericht, met
daarin de stand van zaken. Als je na een week of drie vragen hebt kun je altijd contact
opnemen met het Education Department van het IIMC. Maak hierbij gebruik van de contacten
die het bureau met het IIMC heeft.

Stap 4 Als je aan alle vereisten voor de CMC-titel hebt voldaan, je bent twee jaar lid van de
vereniging i.c. het IIMC en je hebt de verschuldigde bijdrage voldaan, ontvang je bericht van
het IIMC en wordt het certificaat en de bijbehorende speld toegestuurd.
Als je aanvraag niet compleet is, wordt je verzocht de ontbrekende informatie toe te sturen,
tezamen met het aanvraagformulier.

Kosten De kosten van de CMC-certificering bedraagt $ 125. Deze bijdrage moet voor afronding van
de aanvraagprocedure zijn voldaan. Deze bijdrage geldt naast de $ 50 voor het in
behandeling nemen van de aanvraag.
Alle informatie over de IIMC, de programma’s en online cursussen kun je vinden op www.iimc.com.

Het bureau helpt
Als je het aanvraagtraject naar certificering start, neem dan contact op met Ricus Tiekstra van het
bureau van de VvG. Hij helpt je met het doorlopen van het aanvraagproces of brengt je in contact met
een lid van de commissie professionalisering die je hierbij kan helpen. Neem ook voor overige vragen
contact op met Ricus (ricus.tiekstra@griffiers.nl / 06-53 24 09 98).

