Conceptverslag formeel overleg Ledenraad en AB Noloc
Vergadering op 5 februari 2020, Houten
Aanwezig Ledenraad:

Corine van Dijk, Marese Dijken, Diederik van Dorth tot Medler,
Monique Eland, Tosca Goes, Daphne van den Hof, Mark Ligthart,
Jurriën te Pas Joke Tacoma, Carl Wilting, Erik Wissema (vz)

Afwezig Ledenraad:

Ninet van de Worp

Aanwezig bestuur:

Jeroen Bregman, Marea de Bruijn, Ester Leibbrand, Johan van ’t Zand,
Connie van der Zwan

Verslag:

Hester Schimmel

1. Opening & vaststellen agenda
Erik opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Voorstellen kandidaat Algemeen Bestuur Johan van ’t Zand
Het CV van Johan was toegevoegd aan de agenda voor deze vergadering.
Johan stelt zich voor. Hij heeft lang in de jeugdgevangenis gewerkt en hield zich bezig met coaching
van jeugd gericht op terugkeer en vooral naar werk. Vervolgens heeft hij een training‐ en
coachingsbedrijf opgestart. Vandaaruit is hij ooit gevraagd om interim te besturen op o.a. scholen.
Laatste jaar werkt hij volledig op een school voor ‘speciaal onderwijs voor uitvallers op speciaal
onderwijs’, daarvoor heeft hij altijd drie dagen in de week jobcoaching gedaan en dat gaat hij ook na
de zomer weer doen.
Hij zal in december de Noloc jobcoachregistratie hebben afgerond. Hij heeft een opleiding bij Saxion
gedaan voor trajectbegeleiding. Dat is echter voor 1 juli 2013 geweest, dus geen Noloc erkende
jobcoachopleiding. Waardoor dit dus wel geldt als opleidingsuren, maar niet vervangend voor het
aanleveren van een portfolio.
Op een vraag vanuit de Ledenraad over zijn CV geeft hij aan dat het nu voorliggende CV nog
vakinhoudelijk wordt gemaakt, specifiek voor de aanvraag voor de erkenning.
Wat trekt Johan aan Noloc, wat wil hij gaan betekenen voor de vereniging?
Hij zou graag het vak van de jobcoaches meer op de kaart zetten, en bereiken dat Noloc ook voor
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jobcoaching een sterk merk is. En binnen en buiten Noloc doen waar hij goed in is: mensen
verbinden.
Hij zal zich dus naast Marea in het bestuur in gaan zetten voor de jobcoaches onder de Noloc‐leden.
Ook zal hij een rol oppakken richting/bij de commissie bij Marktontwikkeling.
Johan en Marea zullen bijeenkomsten gaan organiseren met stakeholders zoals OVAL en KPJ.
De Ledenraad besluit tot voordracht tot benoeming in de vergadering op 27 mei aanstaande,
waarbij het gaat om een benoeming met voorbehoud van behaalde beroepserkenning in december
2020.

3. Vaststellen nieuw HHR
Bij de agenda van deze vergadering was een toelichting gevoegd op de wijzigingen in HHR.
Bij artikel 3.2 is lid 2 nieuw. Hierin staat dat de LR in de najaarsvergadering het aantal kieskringen
vaststelt.
De Ledenraad heeft geen opmerkingen meer over het huishoudelijk reglement en stelt het
aangeboden voorstel vast, met dank aan de secretaris.

4. Rondvraag
Voor de overige vergaderingen van LR en AB in 2020 worden de volgende standaard tijden
vastgesteld:
Formeel overleg LR en bestuur (27 mei, 25 november en 9 december):
‐ vooroverleg LR 15.00‐16.30 uur
‐ gezamenlijk overleg LR‐AB 16.30‐18.30 uur
‐ na afloop maaltijd.
Informeel overleg LR en bestuur (16 september): 16.00‐18.30 uur.
‐ vooroverleg LR 15.00‐16.00 uur
‐ gezamenlijk overleg LR‐AB 16.00‐18.30 uur
‐ na afloop maaltijd.

5. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur. Aansluitend vindt een informeel overleg AB‐LR plaats.
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