
Meet & Greet  
bijeenkomst
Fijn dat jij er bij bent!



Programma

NOLOC HUISSTIJL 2.0

● Welkom 
● Vragen & 
● Verwachtingen 
● Voorlichting 
● Pauze
● Thema
● Afsluiting



Noloc Pitch

Noloc is dé beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. 
Noloc verbindt vakgenoten in hun zoektocht naar professionele ontwikkeling.

Als lid heb je toegang tot de meest actuele informatie in je vakgebied. 
Je maakt deel uit van een landelijk netwerk waarin je kennis vindt en deelt.

Daardoor vergroot je je expertise, je verzilvert deze in een onafhankelijk getoetst kwaliteitskeurmerk 
en je bent vindbaar in het beroepsregister. Je maakt ruimte voor je eigen ontwikkeling. 

Je ontmoet collega's. Je bent trots op een sterke en herkenbare Beroepsidentiteit. 



Noloc Visie

VISIE NOLOC

● Iedereen groeit
● Wij zien de kracht in mensen
● Talenten laat je zien



ORGANOGRAM

Hoe ziet de huidige structuur
van de beroepsvereniging eruit? Bestuur

Dagelijks bestuur 
Algemeen bestuur

Strategie en beleidsvoeringStatutaire organen:
CVL: Verkiezingen en 

ledenraadpleging

Cie toelating en 
registratie

(toetsing erkenning) 

Raad voor 
klachtenbehandeling 

Ledenraad
Toezicht

Secretariaat MOS
Uitvoering  

Coördinator 
Marketing & 

Communicatie

Coördinator 
Programmering

Coördinator 
Projecten 
Marktontwikkeling



Ledenraad

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 15 leden, en vormt een gekozen regionale vertegenwoordiging
van de Noloc-leden. De ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het 

functioneren van het bestuur. De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn:

- het vertegenwoordigen van de leden
- het adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
- het houden van toezicht op het functioneren van bestuur;
- het benoemen van bestuursleden en leden van statutaire commissies;
- het zijn van klankbord, informatiebron en gesprekspartner zijn voor bestuur en leden.



Ledenraad

Op dit moment zijn we als leden van de Ledenraad bezig  om vanuit 
onze positie te vragen:

• waarom ben je lid geworden van Noloc?
• wat heb je als tip voor de vereniging en/of de Ledenraad?
• wat vind je top aan de vereniging en/of de Ledenraad?



Vragen vanuit de 
ledenraad:

Tips & Top

Op dit moment zijn we als leden van de 
Ledenraad bezig  om vanuit onze positie te 
vragen:

- waarom ben je lid geworden van 
Noloc?

- wat heb je als tip voor de vereniging 
en/of de Ledenraad?

- wat vind je top aan de vereniging en/of 
de Ledenraad?



Noloc: dat zijn wij!

DE KRACHT VAN FOTOGRAFIE

● Cie. Ontwikkeling en Professionaliteit  incl. internationaal
● Cie. Marketing & Communicatie incl. coördinator
● Cie. Programma (proco) incl. coördinator
● Cie. Congres
● Cie. Kwaliteitskringen
● Cie. Marktontwikkeling
● Cie. Mentoraat
● Cie. Jobcoaches















Wist je dat…..

Thema Zichtbaarheid 2018

● nieuws vind je op website / ook ‘Mijn Noloc’,
● elke maand een eigen nieuwsbrief, 
● Noloc besloten LinkedIn groep voor discussies,
● twitter@Nolocloopbaan, 
● Instagram/ LinkedIn / Facebook. ‘liken & sharen’.





Noloc kennis delen 

Deel kennis

• 2020 Eén keurmerk! 
• 2020 Noloc bestaat 30 jaar!
• Professioneel begeleiden- toegang tot alle bladen voor Noloc leden
• Loopbaancongres korting voor leden 
• Week van de Loopbaan, HSP Congres, DI congres
• “Subsidieregeling ontwikkeladvies 45+”
• Bloggen op de website- doe je mee?  
• Bijeenkomsten en webinars ( toekomst essentials) 



VISIE NOLOC

Werken aan je Noloc beroepserkenning?

Maak gebruik van een mentor!



Tijd voor elkaar!

Wie ben jij? 

Thema:



Bedankt voor je komst!
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