
 

Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement 

Aanvraagformulier certificatie NBCM-contractmanager 

 
 

Aanvraag voor de certificatie als NBCM-Contractmanager blad 1 van 2 

Naam van de Aanvrager  
Email adres en Telefoonnummer   
Certificatieniveau en Datum van de aanvraag   
Bedrijfsnaam van de werkgever  

 

Contractnaam Categorie Begindatum Einddatum 

    
    

    
Voor niveau Uitvoerder moeten twee contracten van categorie A worden aangeleverd.  

Voor niveau Specialist moeten twee contracten van categorie B worden aangeleverd. 

Voor niveau Leider moeten drie contracten van categorie C worden aangeleverd. 

 

 

 

Handtekening en dagtekening Aanvrager 

Ondergetekende Aanvrager verklaart bij deze dat zij/hij de bovenvermelde contracten 

niet langer dan een half jaar geleden zelfstandig heeft gemanaged en dat deze voldoen 

aan de criteria voor de genoemde categorie. 

 



 

Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement 

Aanvraagformulier certificatie NBCM-contractmanager 

 
 

 

Aanvraag voor de certificatie als NBCM-Contractmanager blad 2 van 2 

Naam van de Aanvrager  
Certificatieniveau en Datum van de aanvraag   

 

Verder heb ik (de Aanvrager) bijgaande volgende gegevens aangeleverd: 

• Mijn curriculum vitae 

• De actuele en relevante documenten van de genoemde contracten. 

• Overzicht van mijn relevante Opleidingen en/of Certificaten met een kopie van de 

bewijsstukken. 

• De verklaring van opdrachtgever(s) over mijn recente en relevante werkervaring. 

• De verklaring van opdrachtgever(s) over de categorie van de contracten. 

• De verklaring van opdrachtgever(s) over mijn uitgevoerde taken en diens waardering. 

• De uitkomsten van de 360 graden analyse zoals uitgevoerd met de TMA-suite en de 

lijst van de respondenten met hun naam, functie, emailadres en relatie met mijzelf. 

• De beschrijving van de (voor Uitvoerder een, voor Specialist twee en voor Leider drie) 

werksituatie(s) waaruit blijkt dat ik de vereiste (Uitvoerder twee, Specialist vier en 

Leider zes van de zes) attitudes beheers. 

• De naam van de consultant met wie ik de uitkomsten van mijn TMA-talentenscan heb 

besproken (alleen van toepassing bij niveau Leider) is:  

 

Handtekening en dagtekening Aanvrager 

 

 

  

Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend mailen naar: persoonscertificatie@kiwa.nl. 

 

 

 

mailto:persoonscertificatie@kiwa.nl

