Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers:
Register case-en caremanager (Rccm®) en Casemanager Regie op Verzuim (Crov®).

REGLEMENT toelatingsvereisten beroepsregister

Inleiding
Dit reglement is voor het eerst opgesteld als ‘’overzicht van het beleid van het bestuur RNVC betreffende
de lidmaatschapsvereisten van artikel 5 van de statuten” d.d. 2012. In artikel 5 van de statuten staan de
lidmaatschapsvereisten en -verplichtingen.
Omdat er nu (anno 2018) een beroepscompetentieprofiel is waaraan register casemanager (statutair
genoemd ‘gewoon lid van de RNVC’, verder genoemd register casemanager) moet voldoen en er
meerdere opleiders zijn waarvan de opleiding recht kan geven op lidmaatschap van de RNVC en het
daarmee samenhangende recht op het voeren van een van de titels Rccm® en Crov®, zijn de
toelatingsvereisten bijgesteld, zoals hier beschreven.
Beschrijving beroep
De bij RNVC aangesloten register casemanagers (Rccm® en Crov®) voeren namens de (oud) werkgever de
regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. Zij zien erop toe dat de procesgang,
vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter, Ziektewet en Wetten Arbeidsongeschiktheid wordt
bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratie dossier wordt aangelegd, dat voldoet aan de bij
en krachtens de Wet verbetering Poortwachter gestelde regels en dat aansluit bij de bepalingen van de
vigerende wet –en regelgeving.
In het RNVC beroepscompetentieprofiel Rccm® en Crov® zijn de kerntaken en kerncompetenties
beschreven.
Opleiding
Tot gewoon lid van de RNVC (hetgeen recht geeft op het voeren van één van de titels Rccm® en Crov®
achter de naam) kan worden toegelaten de persoon die
 In het bezit is van een actueel diploma van een basisopleiding tot casemanager;
Dit geldt voor opleidingen die zijn geaccrediteerd door Hobéon. Op de site van de RNVC
https://www.rnvc.nl/hbo-opleiding staan alle opleidingen die daaraan voldoen.
 deze opleiding aantoonbaar minimaal bo niveau heeft;
Dit kan aangetoond door middel van Cpion accreditatie op het diploma
https://www.cpion.nl/Opleiding
 in de dagelijkse praktijk werkzaamheden uitvoert op het vakgebied van casemanagement ten
behoeve van (deels) arbeidsongeschikte werknemers;
Bij aanmelding moet dit worden aangetoond, dit kan desgewenst door middel van een
werkgeversverklaring of in geval van zzp, zzp- verklaring, die ook gebruikt wordt voor de PE
vereiste.
Dispensatie
Door het bestuur kan dispensatie verleend worden om reden zoals vastgelegd in de statuten dan wel een
ander argument op basis van maatwerk. De beoordelingscommissie RNVC adviseert het bestuur in
dergelijke gevallen.
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Document beheer RNVC :
2012.00
Opgesteld in 2012
2017.07
Concept aanpassing bestuur ivm meerdere opleiders
2017.09
akkoord ALV 18 september 2017
2018.10
concept aanpassing bestuur ivm accreditatie opleider(s)
2018.12
ALV 4 december 2018

RNVC Reglement toelatingsvereisten beroepsvereniging 2018.10

Pagina 2

