
Werk mee aan ons
mooie vak. 

Noloc zoekt voor het College 
van Belanghebbenden een

Jobcoach 
(2 uur per maand)

Wat ga jij doen?  

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe keurmerk voor Register 
Jobcoach (RJ) van kracht. Dit houdt in: een nieuw beroeps-
profiel, toetsingskader met nieuwe (re)certificeringseisen.  
Het College van Belanghebbenden (CvB) signaleert  
vakontwikkelingen en onderzoekt of deze ontwikkelingen in-
vloed hebben op het beroepsprofiel. Als lid van het CvB ben 
jij ambassadeur voor het keurmerk. Vanuit een onafhankelijke 
opstelling geef je de RvB gevraagd en ongevraagd advies.

Jij:

• Signaleert wat actuele en toekomstige ontwikkelingen zijn
vanuit je eigen expertise.

• Informeert op basis van praktijkkennis de RvB over
ontwikkelingen in het werkveld die van invloed kunnen zijn
op de eisen die het beroepsgebied en de beroeps-

 beoefenaar worden gesteld. 
• Denkt actief mee over de voorgedragen vraagstukken

door RvB, Noloc-bestuur of ledenraad.

Hier herken jij jezelf in

• Gecertificeerd als Register Jobcoach.
• Sterk ontwikkeld analytisch en strategisch werk- en

denkvermogen.
• Kennis van besluitvormingsprocessen.
• Goed op de hoogte van wat er binnen het

vakgebied leeft.

Jouw tijdsinvestering

• Je wordt benoemd door de ledenraad, na voordracht
door het bestuur, voor een periode van 3 jaar, met
eenmalige optie tot verlenging.

• Het CvB vergadert in principe 2 keer per jaar en krijgt
ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

• Daarnaast zijn er representatieve momenten en
bilaterale overleggen.

• Een mooie kans om je expertise uit te dragen en een
concrete bijdrage te leveren aan het keurmerk
Register Jobcoach.

• Uiteraard worden reis- en onkosten vergoed. Verder
betreft het een onbezoldigde functie.

Meer weten?

Emilie Rozendaal, ambtelijk secretaris, vertelt je graag 
meer over de functie. Stuur een bericht naar 
beroepsregistratie@noloc.nl.  

Heb je interesse? We zijn benieuwd!

Stuur een mail met je cv en een korte motivatie naar 
secretaris@noloc.nl t.a.v. Connie van der Zwan, 
secretaris bestuur. 

Hier kom je terecht

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals 
en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele 
ontwikkeling. De vereniging telt ongeveer 3600 leden. Noloc 
speelt een belangrijke rol in toekomstgerichte  
beleidsvorming, dáár waar mensen, werk en organisaties 
samenkomen. Register Loopbaanprofessionals en Register 
Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn  
opgenomen in een beroepsregister en dragen daarmee bij 
aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. 
Noloc biedt een gevarieerd, kennisrijk en actueel  
programma, waarmee leden hun vakkennis en  
deskundigheid vergroten en zichzelf profileren binnen  
werkend Nederland. 


