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Welkom bij Noloc! 
 

 

 

Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het 

belangrijkste speerpunt van onze beroepsvereniging. Professionalisering die langs vele wegen 

wordt bereikt, bijvoorbeeld via de kwaliteitskringen en regiobijeenkomsten.  

   

Professionalisering betekent ook het tonen van de kwaliteit van onze leden naar de markt: het 

Noloc keurmerk. Hiervoor is enkele jaren geleden een beroepsregister in het leven geroepen 

waarin Noloc Erkend Loopbaanprofessionals en Noloc Erkend CMI Register 

Loopbaanprofessionals zijn opgenomen. Per januari 2017 is daar een tweede register 

bijgekomen: Noloc Erkend Jobcoaches. 

 

In de beroepsregisters zijn alle Noloc-leden opgenomen die als erkend loopbaan- 

professional of jobcoach geregistreerd staan. De registers vormen een waarborg dat, in een 

vakgebied waar iedereen zich loopbaanadviseur of jobcoach mag noemen, een 

loopbaanprofessional of jobcoach die Noloc lid is  een degelijke opleiding, voldoende ervaring 

en de juiste competenties op dit vakgebied heeft. Daardoor wordt het keurmerk ‘Noloc 

Erkend’ een merk waarop een opdrachtgever mag vertrouwen: een Noloc Erkend 

Loopbaanprofessional of een Noloc Erkend Jobcoach verstaat zijn vak! 

 

In deze brochure vertellen we je alles over beroepsregistratie, het proces van erkenning en 

opname in een beroepsregister. 

 
Ester Leibbrand,  

Voorzitter Noloc 
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 S t a n d  v a n  z a k e n 

Bij aanmelding bij Noloc krijgen leden de status ‘aspirant lid’. Vervolgens start er 

een periode van 3 jaar waarbinnen deze aspirant leden hun Noloc-erkenning 

dienen te behalen. Als de erkenning is behaald verandert de status van ‘aspirant 

lid’ naar ‘lid’ en mag het van toepassing zijnde keurmerk ‘Noloc Erkend 

Loopbaanprofessional’,  ‘Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional’ of ‘ 

Noloc Erkend Jobcoach’ actief door het lid worden gevoerd. Ook wordt het lid 

dan in het bijbehorende beroepsregister opgenomen. 

 

Indien een aspirant lid niet binnen 3 jaar zijn of haar Noloc-erkenning behaalt, 

vervalt de status ‘aspirant lid’ en wordt het Noloc lidmaatschap na afloop van het 

kalenderjaar beëindigd. 

In de beroepsregisters zijn 3 erkenningsvormen opgenomen, ieder met een 

bijbehorend keurmerk: ‘Noloc Erkend Loopbaanprofessional’ (sinds november 

2010), ‘Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional’ (sinds 2014) en 

‘Noloc Erkend Jobcoach’ (sinds januari 2017). Noloc-leden kunnen meerdere 

erkenningen hebben, en dus ook meerdere keurmerken voeren. 

 

Overigens is het mogelijk om zonder Noloc-lidmaatschap te voldoen aan de 

eisen van Noloc-erkenning, en daarmee te worden opgenomen in het van 

toepassing zijnde beroepsregister. Personen die geen Noloc-lid zijn maar wel 

van de mogelijkheid gebruik willen maken om in een van de Noloc-

beroepsregisters opgenomen te worden, noemen we sinds januari 2017 ‘Externe 

Aansluiter’. Zij betalen hiervoor een jaarlijkse vergoeding.  

 

Waarom registratie? 

Merk op de markt:  

Door registratie van Noloc erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches in een 

bijbehorend beroepsregister is voor iedereen opzoekbaar of een loopbaan-

professional of jobcoach voldoet aan de geldende door de beroepsvereniging 

opgestelde beroepskwalificaties. Een potentiële opdrachtgever weet daardoor 

dat hij, door de opdracht aan een Noloc Erkende Loopbaanprofessional, een 

Noloc Erkende CMI Register Loopbaanprofessional  of een Noloc Erkend 

Jobcoach te verstrekken, in ieder geval een vakprofessional in huis haalt. We 

merken dat cliënten en opdrachtgevers hier naar informeren. Het Noloc bestuur 

streeft naar een sterke marktpositie van loopbaanprofessionals en jobcoaches 

met een Noloc-erkenning. Mensen zonder deze beroepserkenning hebben 

hierdoor wat uit te leggen wanneer zij zonder deze kwalificatie het vak 

uitoefenen. 

 

Kaf van koren scheiden:  

Degene die geregistreerd is weet dat hij of zij aan de beroepsvereisten van een 

loopbaanprofessional of jobcoach voldoet en mag met recht de 

beroepskwalificatie ‘Noloc Erkend’ voeren. 
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Noloc erkend Loopbaanprofessional / Noloc erkend Jobcoach    

 

Beroepsprofiel en toetsingskader 

Iemand kan in een Noloc beroepsregister worden opgenomen als is getoetst of hij of zij voldoet 

aan het bijbehorende beroepsprofiel voor loopbaanprofessionals dan wel jobcoaches. Om de 

toetsing van het daartoe opgebouwde toetsingsdossier mogelijk te maken hebben we het 

beroepsprofiel vertaald in de concrete beroepsvereisten die zijn vastgelegd in het toetsingskader. 

Informatie over beroepsprofiel en toetsingskader vind je op de Noloc-website. 

Eigen verklaring  

Het op te bouwen toetsingsdossier dat wordt getoetst aan de hand van het toetsingskader berust 

ten dele op je eigen verklaringen. Je verklaart hierbij expliciet dat je alles naar waarheid hebt 

ingevuld. Die verklaring heeft rechtskracht, net zoals een medische verklaring of een 

belastingopgave dat hebben. Door middel van een representatieve steekproef van de 

binnengekomen aanvragen worden verklaringen door de toetsingscommissie op waarheid 

gecontroleerd. Mocht daarbij blijken dat de verklaringen onwaar zijn, dan vervalt de opname in 

het register en daarmee ook automatisch het Noloc-lidmaatschap. 

  

Bevordering professionaliteit door herregistratie  

Na drie jaar verloopt de registratie en moet je jezelf herregistreren. Daarbij wordt bezien in 

hoeverre je jezelf vakmatig ontwikkeld hebt. Dit bevordert een  bewuste  persoonlijke  en  

professionele ontwikkelingsgroei van de geregistreerde loopbaanprofessionals en jobcoaches. 

Het laat daarnaast ook aan de markt zien dat de professie een herkenbaar vakgebied is dat je 

niet zomaar kunt (blijven) uitoefenen: bijblijven in je vak is noodzakelijk. 

Herregistratie vindt plaats door middel van het aantonen van je ontwikkelingsgroei aan de hand 

van behaalde PE-punten (PE staat voor Permanente Educatie). Deze punten dien je in de loop 

van de drie jaar dat je geregistreerd staat te behalen. Voorbeelden waarmee PE-punten 

verzameld kunnen worden zijn het bijwonen van bijeenkomsten, het volgen van opleidingen / 

trainingen / cursussen en het bijhouden van vakliteratuur. 

  

Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional 

Veel loopbaanprofessionals zijn CMI gecertificeerd. Deze certificering hanteert zwaardere 

kwalificatie-eisen dan de Noloc-erkenning, onder andere ten aanzien van werkervaring en 

zwaarte van het op te bouwen toetsingsdossier. In die zin is de erkenning ‘Noloc Erkend CMI 

Register Loopbaanprofessional’ een logische vervolgstap na het behalen van je erkenning ‘Noloc 

Erkend Loopbaanprofessional’. 

CMI gecertificeerden kunnen tijdens de registratieprocedure aangeven dat zij CMI gecertificeerd 

zijn. Op basis van het overleggen van het bijbehorende certificaat worden ze dan zonder verdere 

toetsing opgenomen in het register als ‘Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional’ en 

mogen zij het keurmerk ‘Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional’ voeren. 

Ook voor Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessionals geldt dat de registratie na drie jaar 

verloopt, en er herregistratie dient plaats te vinden. Hierbij gelden de herregistratiecriteria van 

CMI. 
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Registratieprocedure 

Om in een beroepsregister te kunnen worden opgenomen dient te 

worden onderzocht of iemand voldoet aan het bijbehorende 

beroepsprofiel. Dit wordt getoetst door te checken of aan  de eisen van 

het toetsingskader is voldaan. Om dit proces soepel te laten verlopen is 

een registratieprocedure opgesteld.  

De registratieprocedure richt zich op het opstellen, het indienen en het 

beoordelen van een beroepsgericht CV, een uitgewerkte casus 

(loopbaanprofessional) dan wel een uitgewerkt portfolio (jobcoach) uit 

de beroepspraktijk en ondertekende eigen verklaringen.  

Aan de hand van de beoordeling van deze gegevens wordt bepaald of 

iemand beschikt over voldoende opleiding, werkervaring en 

competenties om als Noloc Erkend Loopbaanprofessional dan wel 

Noloc Erkend Jobcoach in het beroepsregister te kunnen worden 

opgenomen.  

De registratieprocedure is op de Noloc0website opgenomen. 

 

Reglement van Toelating en Registratie 

De registratieprocedure en de verhouding tussen het beroepsregister 

en het Noloc-lidmaatschap zijn vastgelegd in het Reglement van 

Toelating en Registratie. Hierin kun je lezen hoe de registratie 

bestuurlijk is geregeld, hoe de beoordelingsprocedure is geregeld en 

tenslotte hoe je bezwaar en beroep kunt instellen. Het Reglement van 

Toelating en Registratie is op de Noloc-website overgenomen. 

 

Registreren? Volg de handleiding! 
De  registratieprocedure alsook alle ondersteunende documenten 

(beroepsprofielen, toetsingskaders en toelichting toetsingskaders) 

staan op de Noloc-website onder het kopje ‘Beroepsregistratie’. 

 

Contact of vragen? 
Als je naar aanleiding van deze brochure vragen of opmerkingen hebt, 

dan kun je contact opnemen met het Noloc secretariaat 

(info@noloc.nl). Zij kunnen dan bepalen aan wie de vraag het beste ter 

beantwoording kan worden voorgelegd. 

 

 


