
Voor de kwaliteitskeurmerken Register Loopbaan- 

professional en Register Jobcoach stelt Noloc,  

de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en  

jobcoaches, de Raad voor Beroepsregistratie in. Met de  

installatie van deze raad is de kwaliteit van inhoud en  

uitvoering van het certificeringsproces gewaarborgd. 

Raad voor 
Beroepsregistratie

Noloc zoekt voorzitter en vier 
leden Raad voor Beroepsregistratie

Raad voor Beroepsregistratie

Heeft tot taak toezicht te houden op de inhoud van actuele 
beroepsprofielen, toetsingscriteria, toetsingsprocedures,  
kwaliteitsnormen en de onafhankelijkheid van het  
certificeringsproces. Deze taken zijn gebaseerd op een  
gestructureerde dialoog met de Commissie van  
Belanghebbenden. Ook geeft de raad gevraagd en  
ongevraagd advies aan het Noloc-bestuur en haar ledenraad 
met betrekking tot alle certificeringselementen.

Deskundigheid Raad voor Beroepsregistratie

We streven naar een evenwichtige spreiding van  
deskundigheden over de raadsleden. De deskundigheden 
strekken zich uit over verschillende gebieden te weten: 
kennis en ervaring op het terrein van certificeringscriteria, 
kwaliteitsborging, valideringsprocessen en weten- 
schappelijke- en praktijkdeskundigheid van één of beide 
vakgebieden.  

 Algemeen profiel leden Raad voor Beroepsregistratie

De leden van de raad worden benoemd op de volgende 
competenties en vaardigheden:

• een sterk ontwikkeld analytisch en strategisch werk- 
 en denkvermogen; minimaal HBO (NLQF6)
• een goede antenne voor kwaliteitsvraagstukken
• kennis van besluitvormingsprocessen
• affiniteit met de doelstellingen van het keurmerk en Noloc
• uitstekend in staat om de balans te bewaken tussen de  
 verschillende rollen als toezichthouder
• goed op de hoogte van wat binnen de Noloc organisatie  
 en het vakgebied leeft
• betrokken bij het strategisch positioneren van het keurmerk
• onderhoudt een relevant netwerk >



De raad zoekt personen die zich als ambassadeur 
voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional 
en Register Jobcoach willen inzetten. Een 
onafhankelijke opstelling is noodzakelijk om het 
Noloc-bestuur en de ledenraad, kritisch en constructief 
te adviseren op beleid en besluiten. Kandidaten met 
een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke 
afstand, met inzicht in maatschappelijke, economische 
en arbeidsmarktontwikkelingen en ontwikkelingen 
die een loopbaanprofessional aangaan. Het hebben 
van ervaring als toezichthouder is een pré.

Voor de Raad voor Beroepsregistratie is Noloc op zoek naar:

• drie Noloc-leden
• twee externe deskundigen, waarvan één voorzitter

Leden Raad voor Beroepsregistratie

Wij zoeken drie leden die naast de algemene competenties 
die voor raadsleden gelden, ook Noloc lid zijn, 
gecertificeerd en minimaal zeven jaar actief in het vak zijn.
Daarnaast is er plaats voor een raadslid met externe 
deskundigheid, die de visie van Noloc onderschrijft en 
affiniteit heeft met het vakgebied van de loopbaan-
professional en jobcoach.

Voorzitter Raad voor Beroepsregistratie

Naast de algemene competenties die voor de leden van 
de Raad voor Beroepsregistratie gelden, beschikt de voorzitter 
over de volgende competenties en vaardigheden:

De voorzitter Raad voor Beroepsregistratie is cruciaal in het 
goed en soepel laten functioneren van de volledige raad. 
De kandidaat die wij zoeken is een ervaren voorzitter met 
sterke voorzitterskwaliteiten die structureert en overzicht 
houdt. Heeft kennis, ervaring maar ook inzicht en overzicht 
ten aanzien van de Governance. 

De ideale kandidaat heeft geen belang bij het beroeps- 
profiel. Wel een bewezen track-record als verbinder in  
verschillende trajecten gericht op samenwerking. Geeft 
ruimte aan discussie en dialoog. Investeert in teamvorming 
en zorgt voor een gedegen objectieve besluitvorming. Is 
toegankelijk en een bruggenbouwer met een gezonde 
dosis relativeringsvermogen en humor.

Inzet

Leden van de Raad voor Beroepsregistratie worden benoemd 
voor een periode van drie jaar, met een optie tot tweemaal 
verlenging. De raad vergadert in principe twee keer per jaar. 
De raadsleden worden ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. Daarnaast zijn er representatieve momenten en 
bilaterale overleggen. Raadsleden worden niet in 
dienstverband benoemd. Het betreft een onbezoldigde 
functie, gemaakte reiskosten worden vergoed.  

Over Register Loopbaanprofessional en Register Jobcoach

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat het keurmerk 
Register Loopbaanprofessional (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. Op dit moment zijn er  
2.351 Register Loopbaanprofessionals geregistreerd. 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 Register Loopbaanprofessional en Register  
Jobcoach 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.

 Governance

De keurmerken kennen straks een Raad voor Beroeps- 
registratie die bestaat uit vijf leden inclusief een voorzitter. 
Met het instellen van dit statutaire orgaan hebben de  
keurmerken Register Loopbaanprofessional (RL) en het 
Register Jobcoach (RJ) een plek binnen de verenigings-
structuur van Noloc. De raad zal als extern adviesorgaan 
de gestelde ambities bewaken en voorstellen doen aan het 
Noloc-bestuur en de ledenraad om ambities te realiseren. 
Onafhankelijkheid en transparantie zijn optimaal geborgd 
door een scheiding van inhoud, kwaliteitsnorm en uitvoering.   

 Procedure

Voor meer informatie over Noloc, de keurmerken Register 
Loopbaanprofessional, Register Jobcoach en de Raad voor 
Beroepsregistratie, kunt u contact opnemen met Connie 
van der Zwan, secretaris via 
connie@maconloopbaancoaching.nl. Hebt u interesse 
in een rol binnen de Raad voor Beroepsregistratie, dan 
nodigen we u uit om dit gemotiveerd aan ons kenbaar te 
maken via info@noloc.nl.


