Noloc zoekt voorzitter
College van
Belanghebbenden
Heb je een resultaatgerichte en ondernemende
persoonlijkheid en een bewezen track-record als
verbinder in samenwerkingstrajecten én wil je een
rol van betekenis vervullen voor onze beroepsgroep?
Lees dan snel verder!

De beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en
jobcoaches, Noloc, zoekt een voorzitter van het College
van Belanghebbenden.
Sinds 1 januari 2021 bestaan er twee kwaliteitskeurmerken
Register Loopbaanprofessional (RL) en Register Jobcoach
(RJ). Om de kwaliteit van inhoud en uitvoering van het
certificeringsproces te waarborgen is de Raad voor Beroepsregistratie ingesteld, die geadviseerd en geïnformeerd
wordt door het College van Belanghebbenden.

Rol College van Belanghebbenden
Noloc heeft het College ingesteld om de kwaliteit van de
beroepsgroep duurzaam te blijven ontwikkelen en om
onafhankelijke toetsing van het keurmerk te borgen.
Het College volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het
werkveld die van invloed zijn op de eisen die aan een
Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach
worden gesteld. Ook de eigen praktijkkennis en -ervaringen
van collegeleden m.b.t. ontwikkelingen van het vak
worden meegenomen. Het college onderzoekt vervolgens
of de ontwikkelingen aanleiding zijn tot het bijstellen van het
beroepsprofiel, toetsingskader of de wijze van toetsing.
Naar aanleiding daarvan geeft het College gevraagd en
ongevraagd advies aan de Raad voor Beroepsregistratie.

Samenstelling College van Belanghebbenden
Het College bestaat uit een brede vertegenwoordiging
van organisaties die belang hebben bij certificering van
loopbaanprofessionals en jobcoaches; het bevorderen van
de maatschappelijke waardering van de kwaliteitseisen
voor het keurmerk RL en het keurmerk RJ. Het uitgangspunt
bij de samenstelling van het College is een evenwichtige
vertegenwoordiging van verschillende belanghebbende
partijen, met een onafhankelijke voorzitter en minimaal
zes tot maximaal tien leden. De huidige samenstelling is te
vinden op https://www.noloc.nl/raad-voor-beroepsregistratie-en-college-van-belanghebbenden. >

Algemeen profiel leden en voorzitter
College van Belanghebbenden
Op basis van de algemene taken wordt van leden
van het College verwacht dat zij:
• signaleren, wat actuele en toekomstige ontwikkelingen
zijn in het eigen expertisegebied
• suggesties en voorstellen doen, om indien nodig het
beroepsprofiel, het toetsingskader of de wijze van
toetsing aan te passen
• actief meedenken, over door Raad voor Beroepsregistratie, Noloc-bestuur of ledenraad voorgedragen
vraagstukken
• ambassadeur zijn (in Nederland) van het keurmerk

Inzet
Leden en voorzitter van het College worden benoemd door
de ledenraad, na voordracht door het Noloc-bestuur, voor
een periode van drie jaar, met eenmalige optie tot
verlenging. Het College vergadert in principe twee keer
per jaar. Daarnaast zijn er representatieve momenten en
bilaterale overleggen. De leden van het College worden
ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter
bespreekt iedere vergadering voor met de ambtelijk
secretaris. De totale tijdsinvestering van de voorzitter wordt
geschat op ongeveer een tot twee uur per maand. Het
betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte reiskosten
worden vergoed. De functie biedt een uitgelezen kans om
het eigen netwerk te vergroten en om invloed uit te
oefenen op (de kwaliteit van) dit groeiende vakgebied.

Over RL en RJ
De onafhankelijke voorzitter heeft, naast de algemene
taken van het College, als taak:
• linking-pin, met de voorzitter van de Raad voor
Beroepsregistratie voor overleg en afstemming
• het bewaken van acties die zijn afgesproken in
collegebijeenkomsten
• het initiëren, organiseren en voorzitten van overleggen
van het College
• samenstellen van de agenda (met ondersteuning van
de ambtelijk secretaris)
De voorzitter is cruciaal in het goed en soepel laten
functioneren van het volledige College. De kandidaat die
wij zoeken is ervaren en beschikt over sterke voorzitterskwaliteiten en heeft geen belang bij het beroepsprofiel.
Wel een bewezen track-record als verbinder in verschillende
trajecten gericht op samenwerking. De voorzitter geeft
ruimte aan discussie en dialoog. Zorgt voor een gedegen
en breed gedragen advies aan de Raad voor Beroepsregistratie, Noloc-bestuur en ledenraad. Daartoe investeert
hij/zij in teamvorming. De voorzitter van het College heeft
een toegankelijke persoonlijkheid en is een bruggenbouwer
met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat het keurmerk RL
om vakbekwame en hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals te certificeren. Noloc en CMI (Career
Management Institute) introduceerden gezamenlijk dit
nieuwe keurmerk met als doel het beroep eenduidig in
de markt zetten. Het Register Jobcoach bestaat al langer.
Noloc onderhoudt beide beroepsregisters.
Om voor de RL- en RJ-titel in aanmerking te komen dient de
loopbaanprofessional en jobcoach aan een aantal
voorwaarden te voldoen op het gebied van
opleidingsniveau, kennis en ervaring in het vak. Eenmaal
gecertificeerd wordt er van de RL en RJ verwacht dat hij/zij
actief blijft investeren in kennis en ontwikkeling. Dit houdt in
dat er een Permanente Educatieplicht is.

Over Noloc
Noloc hecht sterk aan de kwaliteit en de permanente
ontwikkeling van haar leden. De beroepsvereniging
organiseert en faciliteert mogelijkheden om deel te nemen
aan landelijke en regionale activiteiten ten behoeve van
het vergroten van vakkennis en zelfontplooiing. Bij Noloc zijn
op dit moment ruim 3.200 leden aangesloten.

Procedure
Voor meer informatie over Noloc, de keurmerken RL, RJ en
het College kunt u contact opnemen met Connie van der
Zwan, secretaris via info@noloc.nl. Hebt u interesse in de rol
van voorzitter binnen het College, dan nodigen we u van
harte uit om dit gemotiveerd aan ons kenbaar te maken
via info@noloc.nl.

