Eén gezamenlijk keurmerk voor
alle loopbaanbegeleiders

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling
van de loopbaanprofessionals. Daarom gaan CMI en Noloc op weg naar één
gezamenlijk keurmerk in 2020. Herkenbaar en gewaardeerd door professionals,
opdrachtgevers en loopbaanbureaus.
Met één gezamenlijk keurmerk kunnen we ons mooie beroep eenduidig in de
markt zetten en geeft het ons de mogelijkheid om de professionele ontwikkeling
van ons vak en vakgebied verder uit te bouwen.

Wat gaat er in hoofdlijnen veranderen?
• Het beroepsprofiel, toetsingskader, het proces van initiële en recertificering
worden opnieuw ontworpen. Daarbij blijft het goede behouden, zoals de
kwaliteit en de onafhankelijkheid. Waar nodig worden veranderingen
doorgevoerd die de kwaliteit, ontwikkeling en toekomstbestendigheid van het
vak en de loopbaanprofessional ten goede komen.
• De initiële toetsing wordt mondeling afgenomen op één niveau.
• Recertificering vindt schriftelijk plaats.
• Nieuw is de toevoeging van verplichte supervisie ten behoeve van de
recertificering.
• De geldigheidsduur van de certificering wordt verlengd naar vier jaar, waarbij
gestreefd wordt naar zo laag mogelijke certificeringskosten.
• Het Register Loopbaan (RL) keurmerk zal toegankelijk zijn voor alle beroepsbeoefenaren die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Zowel voor
leden als niet-Noloc leden.
• Alle rechten op het keurmerk RL en andere CMI-bevoegdheden zullen per
1 juli 2020 worden overgedragen aan Noloc.

Wat betekent dit voor u?
Bent u CMI-gecertificeerd, verloopt uw certificering en wilt u deze graag
continueren? Meldt u zich dan op de bekende manier bij DNV GL,
de certificerende instelling voor CMI, voor een schriftelijke recertificering.
Heeft u nog geen CMI-certificering en wilt u er wel graag een? Meldt u zich dan
bij DNV GL aan via de CMI-website voor een initiële, mondelinge certificering.
Bent u een aspirant Noloc-lid en wilt u graag opgaan voor een Noloc-erkenning?
Of bent u Noloc Erkend Loopbaanprofessional en verloopt uw erkenning tussen
nu en 30 juni 2020? Erkenning en certificering gaat op dezelfde manier als voorheen. Tot 1 juli 2020 verandert er niets aan de Noloc (her)registratieprocedure.
Voor de Noloc leden met een beroepserkenning komt er tijdelijk een regeling voor
de overstap naar het Register RL.

Toekomst
Op termijn komen er voor RL’s nieuwe mogelijkheden om getoetst te worden op
bepaalde specialisaties binnen het loopbaanvak. Deze specialisaties bieden de
RL’s de mogelijkheid om hun kennis en ervaring op een bepaald terrein vast te
leggen. Er wordt de komende periode nader onderzocht welke specialisatierichtingen gewenst zijn.

Voordelen van een (re)certificering
• Een onafhankelijke toetsing en borging van jouw vakbekwaamheid
• Continu stimuleren van jouw ontwikkeling als loopbaanprofessional
• Zichtbaarheid van jouw expertise en onderneming middels het Register
• Vergroten van je onderscheidend vermogen als zelfstandig loopbaanadviseur
• Voorsprong bij potentiële opdrachten uit de wereld van overheden en van
grotere organisaties
• Bijdragen aan en uitdragen van de erkenning van het beroep van
loopbaanprofessional.
• Vergroten van het draagvlak in de markt bij opdrachtgevers, O&O fondsen
en andere belanghebbende organisaties voor de bewezen kwaliteit van
de Register Loopbaanprofessional.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie, veelgestelde vragen en de volledige verklaring die Noloc
en CMI in april 2018 uitgebracht hebben op www.cminl.nl en www.noloc.nl.

