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Voorwoord

Voor je ligt het beleidsplan van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches: de NOBCO.  
We hechten er waarde aan om transparant te zijn over ambities, plannen en resultaten. 
Daarom delen we deze graag met je in dit document. 

De NOBCO groeit en bloeit. In de snel veranderende wereld biedt coaching persoon-
lijke of organisatorische stabiliteit en voortdurende ontwikkeling. 

Er staat een stevige NOBCO-organisatie met een toenemende bekendheid bij coaches 
en opdrachtgevers, een stijgend aantal aangesloten coaches en een groeiende zicht-
baarheid in de markt. Dit is een resultaat van een jarenlange investering van alle NOBCO-
coaches om de NOBCO onder de aandacht te brengen. 

Het neerzetten van beleid voor de komende vier jaar vraagt om anticiperen op trends 
en ontwikkelingen, de maatschappij verandert echter in een dermate hoog tempo dat 
we niet uitsluiten dat – naast de ambities van dit beleidsplan – we ook andere uitdagin-
gen zullen aangrijpen om zo goed mogelijk in te kunnen blijven spelen op de markt.

Anders dan voorgaande jaren is dit beleidsplan ontstaan met inbreng van de NOBCO-
coaches. In twee bijeenkomsten is input opgehaald bij commissie- en werkgroepleden 
en bij aangesloten coaches (wat in hun mening aandacht behoeft en wat een passende 
koers voor de NOBCO is). 

Het was een mooi en leerzaam proces om dit samen te doen. Aan de hand van deze 
opbrengsten is het bestuur met elkaar in gesprek gegaan om de inzichten en wensen 
te vangen in concrete doelstellingen die we graag met je delen.
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Heel graag nodig ik je uit om te reageren op dit beleidsplan met ideeën of feedback. 
Ook roepen we je op om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze voor-
nemens.

Samen kunnen we de NOBCO nog steviger en meer herkenbaar in de markt neerzetten 
als hét platform voor professionele coaching in Nederland.

Namens het NOBCO-bestuur,

Charlotte van den Wall Bake
Voorzitter de NOBCO 
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Inleiding

Trends en ontwikkelingen 
Bij het opstellen van het beleid tot en met 2023 zijn we uit gegaan van de volgende 
(vak gerelateerde) trends, ontwikkelingen en uitgangspunten. Daarnaast is er aandacht 
voor good governance: het goed besturen van een organisatie. 

Trends:
•	 duurzame inzetbaarheid
•	 digitalisering
•	 dynamische wereld
•	 veranderende arbeidsmarkt
•	 veranderende werkprocessen

Ontwikkelingen voor coaching:
•	 belang van zingeving
•	 meer aandacht voor zelfontwikkeling
•	 groeiende groep mensen met stressklachten
•	 toenemende vraag naar persoonlijke ontwikkeling, identiteit en zingeving

Vak gerelateerde trends:
•	 explosieve groei van het aantal coaches in Nederland
•	 toename vraag naar evidence-based coaching
•	 toenemende complexiteit van coachvragen
•	 coaching ontwikkelt zich naar een vakdomein met meerdere specialisaties
•	 coaching annexeert steeds meer aangrenzende terreinen
•	 opkomst interne coaching en coachpools in organisaties
•	 organisaties gaan visie ontwikkelen op de inzet van coaching
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Good governance 
NOBCO-bestuur:
•	 is transparant
•	 is toegankelijk
•	 houdt zich aan de afspraken
•	 informeert
•	 delegeert
•	 laat zich een spiegel voorhouden door de Raad van Advies
•	 houdt zich aan statuten en het roulatieschema om continuïteit te borgen en 

 tunnelvisie te voorkomen

Het bestuur wordt gevoerd door bestuurders met een coachpraktijk. Dit zijn coaches 
die het speelveld kennen en bereid zijn om, naast hun coachprakijk, te investeren in de 
ontwikkeling van het vakgebied coaching. Ze weten waar de NOBCO voor staat en 
nemen het voortouw in het uitdragen van visie, missie en zijn bovenal gedreven om bij 
te dragen aan de professionalisering en positionering van coaching en coaches. Dit 
doet het bestuur door het beleidsplan uit te voeren. 

Het NOBCO-bestuur heeft vier pijlers voor ‘good governance’: 

Toezicht: 
•	 De NOBCO heeft een Raad van Advies met wie het bestuur tenminste drie keer per 

jaar samenkomt. De Raad van Advies telt vijf leden die ieder een eigen portefeuille 
representeren en daarvanuit gevraagd en ongevraagd advies geven aan het  
NOBCO-bestuur. Het NOBCO-bestuur blijft actief investeren om zich te laten advise-
ren door de Raad van Advies.

•	 Jaarlijks wordt op de nieuwjaarsbijeenkomst verantwoording afgelegd over de 
financiën en ontwikkelingen. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de doelstellin-
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gen voor het nieuwe jaar. Ook geeft het bestuur een jaarlijkse update van het 
beleidsplan. Aangesloten coaches worden via de nieuwsflits en website op de hoog-
te gehouden van ontwikkelingen.

Sturen
•	 Het bestuur zet een koers uit; iedere 4 jaar wordt een beleidsplan vastgesteld waar-

over we jaarlijks een update geven. 
•	 Het bestuur stelt alles in het werk om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
•	 Het bestuur doet niet alles zelf. Een aantal kerntaken en projecten is gedelegeerd 

aan externe partijen en aan ‘vrijwilligers’. Hierbij valt te denken aan ons secretariaat, 
een communicatiespecialist, een webdesigner, een branding bureau, een coördina-
tor voor de Coaching Monitor, het certificeringsbureau, de vormgever, de asses-
soren, een verenigingsmanager en een evenementorganisatie. Daarnaast is een 
groot aantal vrijwilligers actief in diverse werkgroepen en commissies. 

Beheersen
•	 Het bestuur waarborgt een zinvolle en prettige onderlinge samenwerking alsmede 

met derden en vrijwilligers.
•	 Het bestuur betrekt de NOBCO-coaches bij ontwikkelingen en belangrijke besluiten.
•	 Het bestuur borgt een financieel gezonde situatie.
•	 Er zijn statuten vastgelegd.
•	 De zittingstermijn van bestuursleden en rooster van aftreden zijn vastgelegd.
•	 De vergoeding van het bestuur is vastgelegd.
•	 Procedures zijn vastgelegd.

Verantwoorden en open communicatie
•	 Alle aangesloten coaches worden maandelijks met een nieuwsflits op de hoogte 

gebracht van ontwikkelingen en besluiten.
•	 Het bestuur reageert snel op vragen die door internen en externen worden gesteld.

EMCC 
De NOBCO is sinds 2008 als EMCC the Netherlands onderdeel van European Mentoring 
& Coaching Council | EMCC.
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EMCC bevordert in ruim 25 landen in Europa en elders in de wereld, zoals Australië en 
Asia Pacific, een ‘good coaching practice’, een hoge standaard die door opdracht gevers 
en gebruikers van coaches verwacht mag worden. EMCC bevordert hiermee de kwali-
teit, ontwikkeling en professionalisering van coaching & mentoring. Dit doet EMCC 
met 4 kwaliteitskeurmerken:
•	 European Individual Accreditation | EIA- keurmerk voor coaches | licentie NOBCO
•	 European Quality Award | EQA-keurmerk voor coachopleidingen | licentie NOBCO
•	 European Supervision Individual Accreditation | ESIA – voor superviserende coaches | 

(nog) niet in Nederland
•	 European Supervision Quality Award | ESQA – voor supervisie-opleidingen | (nog) 

niet in Nederland

De NOBCO voert de internationale kwaliteitskeurmerken voor coaches – European 
Individual Accreditation (EIA) en voor opleiders European Quality Award (EQA) – uit. 
De NOBCO-coaches zijn automatisch lid van EMCC. Het NOBCO-bestuur vormt tevens 
het bestuur van EMCC-Nederland (EMCC-NL). EMCC-NL is met twee NOBCO-bestuurs-
leden vertegenwoordigd in het Council van EMCC, omdat Nederland binnen EMCC één 
van de vier grote landen op het gebied van coaching & mentoring is.

HRZON 
De NOBCO is aangesloten bij HRZON en werkt samen met andere verenigingen en 
stichtingen op het gebied van mens, menselijke gedrag in arbeidsorganisaties (M&O).
HRZON heeft als doel het bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stich-
tingen op M&O-gebied. Het doel is om de komende jaren met een aantal verenigingen 
en stichtingen samen te werken om het M&O-vak verder te professionaliseren, te posi-
tioneren en te profileren. Daarnaast gaan de verenigingen en stichtingen binnen 
HRZON samenwerken op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwik-
kelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring 
op organisatorisch terrein. De NOBCO investeert tijd en aandacht in HRZON teneinde 
de samenwerking met verenigingen en stichtingen op M&O-gebied te intensiveren.
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De NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching en staat met een open en 
transparante houding aan het hoofd van een kwalitatieve en bewezen effectieve 
coachbranche. De NOBCO is de onafhankelijke, vertrouwde en professionele partner 
voor coaches, afnemers, opleiders en andere betrokkenen in het veld en levert een 
krachtige bijdrage aan de geloofwaardigheid van coaching.

Definitie van coaching 
De NOBCO hanteert de volgende definitie van het woord ‘coaching’:
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op inter actieve 
wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: 
1. Bewustwording en persoonlijke groei
2. Het vergroten van zelfvertrouwen
3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. 
Onder ‘gecoachte’ kan ook worden verstaan: een team dat als een eenheid wordt 
gecoacht.

Visie 
Professionele coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn en de ontwikke-
ling van mensen en organisaties. 

Missie 
De missie van de NOBCO is om leidend te zijn in de (door-)ontwikkeling van het coach-
vak en een (pro-)actieve en duurzame bijdrage te leveren aan de bekendheid en 
beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland.

Visie, missie, kernwaarden en 
focuspunten 
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Kernwaarden 
Bij deze missie laat de NOBCO zich leiden door de volgende kernwaarden:
•	 richtinggevend & verbindend
•	 onderzoekend & betrouwbaar
•	 kwaliteit & innovatief

Focuspunten 
1. De NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching en is voor de coachwereld 

een autoriteit. 
2. De NOBCO is richtinggevend en maakt de coaching wereld inzichtelijk. 
3. De NOBCO-coaches staan voor kwaliteit en professionaliteit.
4. De NOBCO is verbindend en betekenis gevend voor de NOBCO-coaches.
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Voor de markt 

Naamsbekendheid 
De belangstelling voor coaching neemt toe. ‘Coaching’ is echter een modeterm gewor-
den en velen noemen zich coach. Daardoor is het coachaanbod heel divers en de 
coachmarkt erg onoverzichtelijk.

De NOBCO positioneert zich als dé Nederlandse autoriteit op het gebied van professi-
onele beroepscoaching. De NOBCO blijft werken aan haar naamsbekendheid, voorna-
melijk richting opdrachtgevers en afnemers van coaching. Coaches, studenten en 
opleiders van coachopleidingen weten de NOBCO inmiddels goed te vinden. De 
naamsbekendheid van de NOBCO bij de afnemers van coaching is de afgelopen jaren 
toegenomen, maar is nog onvoldoende. Deze beleidsperiode zal sterk worden ingezet 
op onze positie op de afnemersmarkt.

De corporate branding van de NOBCO moet de personal branding van de NOBCO- 
coaches ondersteunen. Door het inzetten van extra expertise op dit gebied, zowel 
intern als extern, krijgt de naamsbekendheid van de NOBCO een impuls. Extra aan-
dacht voor de NOBCO vraagt ook om afstemming met EMCC over profilering, aangezien 
de NOBCO tevens ook EMCC the Netherlands is.

Beleidsvoornemen 1 
Het vergroten van de naamsbekendheid van de NOBCO bij de afne-
mers en opdrachtgevers van coaching door een branding campagne.

Focus punt één: 
De NOBCO bepaalt de kwaliteitsstandaard voor coaching 

en is voor de coachwereld een autoriteit 
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Beleidsvoornemen 2 
Een nauwere samenwerking met organisaties waar de afnemers 
van coaching zich bevinden.

Beleidsvoornemen 3 
Aanwezig zijn op belangrijke congressen en seminars op het gebied 
van coaching voor de zichtbaarheid en het onderhouden van de 
contacten met coaches en andere organisaties actief op dit gebied.

Content- en social mediastrategie 
Op basis van de door de Commissie Marketing & Communicatie ontwikkelde content-
strategie wil de NOBCO kwalitatieve content verder uitbouwen, structuren en stroom-
lijnen aan de hand van vier inhoudelijke thema’s per jaar. De NOBCO gaat alle betrok-
ken partijen zoals vaksecties en werkgroepen hierin betrekken. Ook de NOBCO- 
coaches worden uitgenodigd om hieraan actief een bijdrage te leveren. 

De NOBCO gaat meer informatie, onder andere vanuit wetenschappelijk onderzoek, 
aan NOBCO- coaches en geïnteresseerden geven. Dit zal resulteren in onder andere 
artikelen, vlogs, blogs, podcasts, testimonials en nieuwsberichten voor zowel social 
media (LinkedIn, Facebook, Instragram, Twitter en Youtube) als alle overige kanalen, 
zowel online als radio en televisie. Daarnaast zal deze content ook terugkomen op de 
website, in brochures en het e-magazine. Tevens zullen periodieke nieuwsberichten 
via het ANP worden verstuurd om daarmee de landelijke en regionale pers te kunnen 
bereiken.

13



Beleidsvoornemen 4 
Actieve benadering van de media en pers om de zichtbaarheid  
van de NOBCO bij het publiek te vergroten. Dit gaan we doen door 
het verspreiden van persberichten en andere relevante content 
(zowel online als offline en ondersteund door een duidelijke con-
tent strategie).

Beleidsvoornemen 5 
Het professionaliseren van de NOBCO-marketing uitingen zoals 
brochures, factsheets, e-magazine en doorontwikkeling van de 
website.

De NOBCO Quality Award 
De NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties te eren die op een buiten-
gewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is 
sinds 2016 een award ingesteld: ‘De NOBCO Quality Award (NQA)’. De NOBCO-coaches 
kunnen tot en met oktober kandidaten voordragen voor de NQA. In de jury hebben 
eerdere NQA-winnaars zitting. De jury besluit of er tot uitreiking wordt overgegaan en 
aan wie de Award wordt uitgereikt.

Beleidsvoornemen 6 
Het is de intentie om de NOBCO Quality Award jaarlijks uit te 
reiken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 
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Voor de branche

Kwaliteit van coachopleidingen 
Sinds 2011 faciliteert de NOBCO dat opleiders hun coachopleiding in Nederland  
kunnen laten certificeren met het internationale kwaliteitskeurmerk van EMCC: de 
European Quality Award (EQA-keurmerk). De EQA is opgezet rond hetzelfde Compe-
tence Framework als de EIA (de certificering voor coaches). Ook is de differentiatie in 
vier niveaus voor opleidingen hetzelfde als die voor individuele coaches: Foundation, 
Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. 

In het verlengde van haar doelstelling om een bijdrage te willen leveren aan professio-
nalsering van coaching ziet de NOBCO het als haar taak om voor de nu 48 (in 2019) 
Nederlandse EQA-gecertificeerde opleidingen dit gezamenlijk verder uit te bouwen. 

De NOBCO ondersteunt en besteedt aandacht aan de kwaliteitsborging van coach-
opleidingen met een EQA-certificering om de kwaliteit van de EQA te waarborgen.

Beleidsvoornemen 7 
Implementeren van het EMCC EQA-kwaliteitsborgingsproces.

Daarnaast maakt de NOBCO met behulp van het EQA-keurmerk kwaliteitsgerichte 
coachopleidingen inzichtelijk zodat studenten een afgewogen keuze kunnen maken.

Focus punt twee: 
De NOBCO is richtinggevend en maakt de  

coaching wereld inzichtelijk 
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Beleidsvoornemen 8 
Benaderen van hogescholen en universiteiten om hun coach-
opleidingen te laten certificeren.

Beleidsvoornemen 9 
Stimuleren dat opleiders opleidingen op Senior Practitioner niveau 
gaan aanbieden.

Samenwerking met EQA-opleiders op een  
hoger niveau tillen 

Beleidsvoornemen 10 
Introduceren van NOBCO-Partner aansluiting voor opleiders  
en jaarlijks met hen een ‘learning lane’ voor de NOBCO-coaches 
organiseren.

Beleidsvoornemen 11 
Introduceren studentaansluiting voor studenten aan opleidingen 
van de NOBCO-Partners.

Beleidsvoornemen 12 
Informatiepakketten verstrekken aan cursisten die afstuderen aan 
EQA-opleidingen.

16



Permanente Educatie (PE) 
Coaches worden volgens de Internationale Ethische Gedragscode geacht zich perma-
nent te ontwikkelen. Ook de EIA-certificering vraagt om een aantal uren bijscholing dat 
samenhangt met het niveau van de EIA-aanvraag. Om de markt van trainingen die 
geschikt zijn voor bijscholing van coaches transparanter te maken, heeft de NOBCO 
een PE-Vignet ontwikkeld.

Beleidsvoornemen 13 
Meer opleiders stimuleren hun trainingen van een PE-Vignet te 
voorzien. 

Beleidsvoornemen 14 
Coaches informeren over de toegevoegde waarde van het  
PE- Vignet en de toegekende uren aan de trainingen.

Beleidsvoornemen 15 
Iedere NOBCO-coach wordt in staat gesteld een persoonlijk 
 dossier aan te maken.

Dit dossier is enkel inzichtelijk voor de coach zelf en wordt automatisch aangepast bij 
ondernomen activiteiten van de coach: bijvoorbeeld het bezoeken van een bijeen-
komst of het deelnemen aan een activiteit binnen de regio of een Special Interest 
Group (vaksectie, commissie of projectgroep).

Kwaliteit van nieuwe NOBCO-coaches 
In 2017 heeft de NOBCO toelatingscriteria ontwikkeld om de kwaliteit van de instroom 
van nieuwe NOBCO-coaches te waarborgen. Na een jaar ervaring is de conclusie dat de 
criteria voldoen en dit een positief effect heeft: de instroom neemt toe en voldoet aan 
het gevraagde kwaliteitsniveau.
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Eén van de criteria is het succesvol afronden van een EQA-gecertificeerde coach-
opleiding. De aanwas van deze groep mag hoger. Daarvoor is samenwerking met de 
opleiders nodig. 

De NOBCO-opleidersaansluiting en studentaansluitingen 
Met de NOBCO-opleidersaansluitingen verstevigt de NOBCO haar relatie met EQA-
gecertifieerde coachopleidingen. Tevens kunnen studenten aan deze opleidingen 
middels een studentaansluiting voordelig met de NOBCO kennismaken met de NOBCO. 
Hiermee wordt de instroom van EQA-studenten vergroot en de instroom naar EIA- 
certificering gepromoot.

Beleidsvoornemen 16 
Opleiders stimuleren NOBCO-Partner te worden.

Beleidsvoornemen 17 
Uitrollen van de NOBCO-opleiders- en studentaansluitingen  
om binding met opleiders te verstevigen en de instroom van 
gekwalificeerde coaches bij de NOBCO te stimuleren.

Beleidsvoornemen 18 
Opleiders stimuleren de NOBCO-student-aansluiting aan te bieden 
aan hun cursisten.

Effectmeting (de Coaching Monitor) 
Naast de keurmerken die informatie verschaffen over scholing, ervaring en werkwijze van 
de NOBCO-coaches, heeft de NOBCO de afgelopen jaren ingezet op een instrument 
waarmee de kwaliteit en effectiviteit van coaching in kaart wordt gebracht. Met de Coa-
ching Monitor als generiek evaluatie-instrument voor coaches en afnemers van coach-
diensten is een grote stap gezet om de meerwaarde van coaching, en in het bijzonder 
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van professionele coaching, inzichtelijk te maken. De komende beleidsperiode zal het 
gebruik en de verdere doorontwikkeling van de Coaching Monitor worden gestimuleerd. 

Beleidsvoornemen 19 
De Coaching Monitor doorontwikkelen tot een betrouwbaar, veilig en 
eenvoudig online instrument voor het evalueren van coachtrajecten.

Beleidsvoornemen 20 
Door ontwikkelen van de Coaching Monitor voor educatiedoel-
einden, zodat het instrument ingezet kan worden door  studenten 
in een onderwijssetting.

Beleidsvoornemen 21 
Interne coachpools van organisaties kiezen voor de Coaching Monitor 
als online instrument voor het evalueren van interne coachtrajecten. 

Beleidsvoornemen 22 
Gratis en exclusief beschikbaar stellen van de Coaching Monitor 
aan de NOBCO-coaches om de meerwaarde van een NOBCO- 
aansluiting te onderstrepen.

Beleidsvoornemen 23 
Structureel reserveren van budget voor hosting, onderhoud en 
doorontwikkeling van de Coaching Monitor zodat de continuïteit 
ervan wordt gewaarborgd.
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Beleidsvoornemen 24 
Het gebruik van de Coaching Monitor vergroten en structureel 
promoten richting NOBCO-coaches en afnemers van coach-
diensten.

De NOBCO benchmark: samenstelling Nederlandse 
coachmarkt (de Coaching Monitor) 
De NOBCO heeft de afgelopen jaren onder andere geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
de Coaching Monitor als meetinstrument voor coachtrajecten en de tweejaarlijkse 
benchmark van coaching in Nederland. De NOBCO geeft daarmee een sterk signaal af 
naar de buitenwereld: enerzijds zet de NOBCO zich in om de toegevoegde waarde van 
coaching inzichtelijk te maken voor afnemers van coachdiensten. Anderzijds heeft de 
NOBCO hiermee een krachtig instrument voor de verdere professionalisering van het 
coachvak.

Door een verscheidenheid aan vragen vanuit de markt en de media over het werkveld 
van coaches, heeft de NOBCO in 2016 voor het eerst een benchmark van de samen-
stelling van de Nederlandse coachmarkt gepubliceerd. De benchmark is door verschil-
lende media opgepakt en geeft bijvoorbeeld inzicht over: de achtergrond, werkwijze, 
aantal trajecten, gemiddelde looptijd van een traject en thema’s van coaching. Uit 
reacties blijkt dat er behoefte is om informatie over professionele coaching in Neder-
land beschikbaar te stellen. In 2018 verscheen een nieuwe benchmark en de NOBCO 
neemt zich voor om twee jaarlijks informatie te publiceren over de coachmarkt.  
De NOBCO verzamelt deze data met behulp van de Coaching Monitor. 

Beleidsvoornemen 25 
Met behulp van de Coaching Monitor als verzamelinstrument 
tweejaarlijks een benchmark publiceren met branche-informatie 
over de samenstelling van de Nederlandse coachmarkt.
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Onderzoek naar coaching 
Sinds het verschijnen van de eerste artikelen over coaching in de jaren ’30 van de vori-
ge eeuw is literatuur over coaching explosief gegroeid. Die groei is een weerspiegeling 
van de groei van de coachmarkt. Met een steeds groter wordend aanbod rijst ook de 
vraag over het effect van coaching. Onderzoeksresultaten over de effectiviteit vloeien 
slechts mondjesmaat door naar de coachpraktijk. De NOBCO wil onderzoek naar coa-
ching stimuleren en evidence-based practice in coaching beschikbaar maken, zodat 
dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de werkwijze van professionele NOBCO-
coaches. In het verlengde van deze ambitie gaat de Commissie Wetenschappelijk 
Onderzoek van de NOBCO onderzoeken of het mogelijk is een leerstoel in te stellen. 

Beleidsvoornemen 26 
Inzicht in de toegevoegde waarde van coaching vergroten voor  
afnemers van coachdiensten door onderzoek naar coaching beschik-
baar te maken. In het bijzonder door onderzoek naar coaching te 
verrichten met de beschikbare data uit de Coaching Monitor. 

Beleidsvoornemen 27 
Onderzoek naar coaching beschikbaar en bruikbaar maken voor de 
NOBCO-coaches, zodat zij zich kunnen onderscheiden en ontwik-
kelen. In het bijzonder door resultaten uit de Coaching Monitor 
beschikbaar te maken voor de NOBCO-coaches onder het credo: 
‘De NOBCO-coach met de NOBCO-data’. 

Beleidsvoornemen 28 
De ontwikkelingen op het gebied van evidence-based practice in 
coaching beschikbaar en bruikbaar maken voor de NOBCO-coaches.
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Beleidsvoornemen 29 
De NOBCO-coaches interesseren voor, en betrekken bij, onder-
werpen van onderzoek naar coaching.

Wetenschappelijk Onderzoek 
Eén van de NOBCO-commissies is de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). 
Deze commissie is samengesteld uit diverse onderzoekers van verschillende universi-
teiten en coaches met affiniteit voor onderzoek. De CWO heeft als belangrijkste doel 
om  contact te onderhouden met onderzoekers op het gebied van begeleidingskunde 
en coaching in het bijzonder. Om daarmee wetenschappelijke kennis op het gebied 
van coaching te vergaren en beschikbaar te maken voor de coaching wereld (via o.a. 
bijeenkomsten, publicaties en het bijhouden van het Kenniscentrum).

CWO bestaat uit zeer actieve commissieleden, die samen verantwoordelijk zijn voor  
de uitvoering van de NOBCO-Thesisprijs en het jaarlijkse symposium over Coaching & 
Onderzoek. Tevens fungeert de commissie als klankbord voor de (door)ontwikkeling 
van de NOBCO Coaching Monitor. 

Beleidsvoornemen 30 
Bevorderen van de ondersteunende rol van de CWO bij activiteiten 
rond en onderzoek naar coaching en de ontwikkeling van de  
Coaching Monitor om de kwaliteit te waarborgen.

Beleidsvoornemen 31 
Samen met de Commissie de mogelijkheid van het instellen van 
een leerstoel in kaart brengen.
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Beleidsvoornemen 32 
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar coaching.

Beleidsvoornemen 33 
Samen met de commissie een brug slaan tussen onderzoek naar 
coaching en de coachpraktijk.

Kenniscentrum voor Coaching 
Enige jaren geleden is het Kenniscentrum voor Coaching opgericht door de NOBCO. 
Het doel van dit centrum is om (wetenschappelijke) kennis over coaching beschikbaar 
te maken voor het werkveld. Dit online kenniscentrum geeft gratis toegang tot: 
•	 algemene informatie over coaching
•	 informatie en documenten over onderzoeken naar coaching
•	 database met relevante literatuursuggesties over coaching
•	 overzicht van tijdschriften die schrijven over coaching

Het bij elkaar brengen van kennis over coaching is gelukt, gelet op de grote hoeveel-
heid artikelen, onderzoeken en literatuursuggesties die inmiddels te raadplegen zijn. 
Opvallend is dat uit de evaluatie onder de NOBCO-coaches blijkt dat slechts een kleine 
groep van de coaches gebruik maakt van de informatie in het centrum. Om beter aan 
te sluiten bij de wensen van de NOBCO-coaches wordt het gebruik, de toegankelijk-
heid en nut van het kenniscentrum geëvalueerd. Hierdoor kan een besluit genomen 
worden over het continueren en in welke vorm. 
 

Beleidsvoornemen 34 
Inzichtelijk maken in welke vorm het kenniscentrum meerwaarde 
heeft voor de NOBCO-coaches. 
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Voor coachees en opdrachtgevers

Professionalisering coaches 
De NOBCO heeft een aantal tools waarmee coaches zich verder kunnen ontwikkelen. 
Met het internationale ontwikkelinstrument, de European Individual Accreditation (EIA), 
zijn coaches in staat zich als coach op vier verschillende niveaus te profileren. Voor 
opdrachtgevers is het EIA-keurmerk een herkenbaar en objectief kwaliteitskeurmerk. 
Steeds meer opdrachtgevers eisen dat de door hen ingezette coaches over een keur-
merk bezitten. Centraal in EIA staat het ‘competence framework’: een matrix van op 
verschillende niveaus gevraagde vaardigheden, ingedeeld in acht soorten competen-
ties met meetbare vaardigheidsindicatoren. EIA onderscheidt vier verschillende niveaus:
•	 Foundation Coach.
•	 Practitioner Coach.
•	 Senior Practitioner Coach.
•	 Master Practitioner Coach.
Op de website staan de EIA-niveaus die coaches behaald hebben aangegeven.  
De NOBCO-coaches die (nog) geen EIA-certificering hebben behaald, worden op de 
NOBCO-website basisaansluiting coaches genoemd. De NOBCO biedt en faciliteert EIA 
als adequaat ontwikkelingsinstrument aan de NOBCO-coaches om certificering van 
coaches te stimuleren.

Beleidsvoornemen 35 
Coaches stimuleren om professionele ontwikkeldoelstellingen voor 
zichzelf vast te stellen, om daarmee zelfontwikkeling te stimuleren, die 
in het ontwikkelproces naar het EIA-keurmerk gebruikt kan worden. 

Focus punt drie: 
NOBCO-coaches staan voor kwaliteit  

en professionaliteit 
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Beleidsvoornemen 36 
Intervisie stimuleren en verder professionaliseren door intervisie 
coördinatoren in teamverband inhoudelijk over onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld zelfreflectie verder te ontwikkelen.

Beleidsvoornemen 37 
Supervisie als ontwikkelinstrument introduceren zodat individuele 
begeleiding en begeleide intervisie op een professioneel hoger 
plan kunnen worden gebracht.

De NOBCO vindt het belangrijk om coaches zich voortdurend te laten ontwikkelen en 
stimuleert de doorgroei naar een hoger certificeringsniveau. Daarom faciliteert de 
NOBCO de ontwikkeling van coaches in hun EIA-groeipad. Een coach kan beginnen 
met het aanvragen van een certificering op elk van de vier niveaus. 

Beleidsvoornemen 38 
Gericht benaderen van coaches die dichtbij de verlengingsaanvraag 
zitten en hen begeleiden in de route naar een upgrade.

 

Structureel informatie over EIA aan de NOBCO-coaches en andere geïnteresseerden 
geven om certificering en de bekendheid van gecertificeerde coaches te bevorderen.
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Beleidsvoornemen 39 
Een ambassadeursgroep zet EIA meer op de kaart.

Bijvoorbeeld met een EIA-stand op de landelijke bijeenkomsten en EIA-ateliers mee 
vormgeven. Alsmede voor studentleden en interne coachpools aparte EIA-ateliers 
organiseren.

Beleidsvoornemen 40 
Stimuleren coaches zich te laten certificeren op het niveau dat bij 
hen past, zodat de NOBCO-coaches zich hiermee kunnen onder-
scheiden van andere coaches.

Dit doen we door:
•	 Het ontwikkelen van een stappenplan met bijeenkomsten om het proces van de 

EIA-certificeringsaanvraag te verduidelijken.
•	 ‘Class of 2018’ (een groep coaches met elkaar laten samenwerken om het EIA-stap-

penplan per EIA-onderwerp te doorlopen).
•	 Per EIA-onderwerp een webinar te verzorgen.

Internationale Ethische Code 

Beleidsvoornemen 41 
De bekendheid met en van de Internationale Ethische Code (IEC) 
blijven bevorderen waardoor de kwaliteit van het handelen van de 
NOBCO-coaches zich op een hoger niveau manifesteert.

26



Dit doen we door:
•	 Elke coach een workshop IEC te laten volgen. Het ontwikkelen van een systeem, dat 

inzichtelijk maakt welke coaches deze workshop al gevolgd hebben, en overige 
NOBCO-coaches gericht benaderen.

•	 Het ontwikkelen van een kaartspel om de EIA speels in intervisiegroepen te bespre-
ken bijvoorbeeld.

•	 De Internationale Ethische Code te versturen aan nieuw aangesloten NOBCO- 
coaches (samen met ‘Een handreiking voor de praktijk van de NOBCO-coaches’).

De NOBCO-klachtencommissie 
De klachtencommissie van de NOBCO onderzoekt en beoordeelt klachten, aan de 
hand van het NOBCO-klachtenreglement, over de NOBCO-coaches en ziet toe op een 
zorgvuldige afhandeling.

Beleidsvoornemen 42 
De NOBCO onderzoekt de haalbaarheid van de mogelijkheid  
om ‘buddy’s’ aan te bieden aan coaches tegen wie een klacht is 
ingediend. Gaandeweg deze beleidsperiode zal, op basis van 
evaluatie van een pilot, worden besloten of deze vorm van support 
zal worden aangeboden.

Beleidsvoornemen 43 
Een roulatieschema voor de leden van de NOBCO-klachtencom-
missie wordt opgesteld, waarbij uittredende leden ter beschikking 
blijven voor incidentele gevallen en intredende leden worden 
ingewerkt door zittende leden van de klachtencommissie. De klach-
tencommissie telt tussen de drie en zes leden.
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De NOBCO-organisatieaansluitingen 
Om aansluiting te vinden bij organisaties is de NOBCO-organisatieaansluiting ontwik-
keld. Met deze samenwerkingen verhoogt de NOBCO zowel de bekendheid van  
coaching als de zichtbaarheid van de NOBCO. Tevens worden met een organisatie-
aansluiting de interne coachpools van organisaties ondersteund bij hun professionali-
sering. De eerste NOBCO-organisatieaansluiting was in 2018 een feit. Dit aantal wil de 
NOBCO deze beleidsperiode verhogen.

Beleidsvoornemen 44 
Verdere uitrol van de NOBCO-organisatieaansluitingen om de 
binding met organisaties te vergroten en de interne coachpools  
te ondersteunen in hun professionaliseringslag. Samen met  
een groep van actieve NOBCO-coaches organisaties benaderen  
om hen te informeren over de meerwaarde van een NOBCO- 
aansluiting.

De NOBCO-promotiemateriaal 
De aangesloten NOBCO-coaches zijn de belangrijkste ambassadeurs naar de afnemers 
van coaching. De NOBCO wil hen voorzien van professionele marketingproducten die 
zij kunnen inzetten bij de klantbenadering. Het gaat hier om informatiemateriaal en 
andere promotiematerialen, zoals notitieboekjes en inspiratiekaarten.

Beleidsvoornemen 45 
Via een webshop op een eenvoudige en laagdrempelige manier de 
pr-materialen voor de aangesloten coaches, opleiders en studenten 
beschikbaar maken.
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Voor de coaches

De NOBCO-coachcommunity is de coachhub van Nederland: coaches zijn op de hoog-
te van actuele ontwikkelingen, komende trends en houden zichzelf up-to-date. 

Community 

Beleidsvoornemen 46 
De NOBCO faciliteert een coachcommunity op lokaal niveau voor 
verdieping binnen de dagelijkse praktijk. In de vorm van intervisie 
om reflectie te stimuleren, contact op regelmatige basis met 
buddy’s en met bijeenkomsten.

De NOBCO is community driven. De NOBCO-coaches houden elkaar scherp op hun 
professie en zijn tegelijkertijd verbonden als beroepsgroep met financiële en organisa-
torische voordelen en regelingen.

Het community-karakter van de NOBCO komt tot uiting in het delen van updates van-
uit het bestuur en netwerk binnen de NOBCO-community in de vorm van inspiratie-
video’s met interviews of updates en handige downloadables. Van passief delen wordt 
overgegaan tot pro-actief delen en interactie zoeken.

Focus punt vier: 
De NOBCO is verbindend en betekenis gevend  

voor NOBCO-coaches 
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Verbinden 
De NOBCO claimt autoriteit door een stap te zetten in het verbinden van alle Neder-
landse coaches. 

Beleidsvoornemen 47 
De NOBCO deelt proactief informatie met de NOBCO-coaches 
door middel van nieuwe mediavormen. Bij elke bijeenkomst wordt 
schematisch weergegeven op welk EIA-niveau de bijeenkomst 
plaatsvindt, alsmede het onderwerp. Daarnaast worden ook de 
vaardigheidsindicatoren uit het Competence Framework benoemd, 
die in de bijeenkomst worden aangesproken. 

Beleidsvoornemen 48 
De NOBCO faciliteert op landelijk niveau verbreding en vergemak-
kelijking van de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld op financieel en 
praktisch gebied en met updates vanuit de branche.

‘Kom-naar-de-coachdag’
Op haar 10e en 15e verjaardag organiseerde de NOBCO de landelijke Kom-naar-de-
Coachdag. Het doel van deze dag was om NOBCO-coaches met elkaar te verbinden, 
om  professionele coaching onder landelijke aandacht te brengen en om NOBCO- 
coaches een podium te bieden zichzelf te profileren. Deze beide dagen waren succes-
vol en daarom is besloten deze dag tweejaarlijks te organiseren.

Beleidsvoornemen 49 
De NOBCO organiseert vanaf 2020 iedere twee jaar een  
Kom-naar-de-Coachdag.
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Kennisdelen 

Beleidsvoornemen 50 
De NOBCO zet in de regio’s op een vaste avond een programma 
neer waarmee kennisoverdracht, reflectie en kruisbestuiving wordt 
gestimuleerd.

Beleidsvoornemen 51 
De NOBCO-coaches dragen bij aan het uitdragen van het zijn van  
autoriteit op het gebied van coaching. Dit doen zij door participatie 
aan in elk geval twee onderdelen van professionele ontwikkeling: 
•	 Zitting hebben in een regio-groep. Deze indeling wordt direct bij 

aansluiting bij de NOBCO toegewezen.
•	 Zitting hebben in een EIA-groep en/of in een Special Interest 

Groep (SIG; een vaksectie of een projectgroep of commissie).

Beleidsvoornemen 52 
De NOBCO voert een brede contactstrategie met diverse  
contactmomenten met de NOBCO-coaches en aankomend  
NOBCO-coaches teneinde de kwaliteit van de coach en zijn/haar 
coaching te vergroten. 

Voorbeelden hiervan zijn:
•	 Het toespitsen van de welkomstmailing toegespitst op het Competence Framework.
•	 Communicatie omtrent een de NOBCO-bijeenkomst meer persoonlijk invullen.
•	 Coaches met mail of app uitnodigen tot het bijhouden van hun persoonlijk   

portfolio.
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Beleidsvoornemen 53 
Met een NOBCO-app wordt het mogelijk om via self-assessement 
de eigen professionaliteit te monitoren en de uitkomsten per 
vaardigheidsindicator uit het Competence Framework te gebruiken 
in passend aanbod voor de eigen professionele ontwikkeling. 

Dankzij de ‘ontwikkeldata’ die de app verzamelt, wordt inzichtelijk hoe de NOBCO- 
coaches zich ontwikkelen door de jaren heen en krijgt de NOBCO zicht op de Learning 
Cycle van een coach. 
 
Voordelen 
De NOBCO blijft alert op nieuwe mogelijkheden voor de NOBCO-coaches om hen bij 
hun praktijk, vaak als ZZP-er, te ondersteunen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
•	 AOV
•	 pensioen
•	 boekhoudpakket
•	 secretariaatsbureau voor coaches
•	 webshop om eenvoudig visitekaartjes, naambordjes te bestellen
•	 korting op gebruik van Coachhuis of vergelijkbare locaties

Beleidsvoornemen 54 
Proactief signaleren en aanbieden van interessante diensten voor 
de NOBCO-coaches om hen bij hun praktijk te ondersteunen.

Met de realisatie van de nieuwe website en de koppeling van het administratiesysteem, 
kunnen we efficiënter werken. De volgende stap is het inzetten van een rapportagetool.
 

Beleidsvoornemen 55 
Continue bijsturen van interne processen om een optimale en 
effectieve dienstverlening naar de NOBCO-coaches te realiseren.
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De NOBCO streeft na om haar diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 
behoeften van de NOBCO-coaches en dat geldt zeker en in het bijzonder voor het col-
lectieve abonnement op CoachLink. Ook zal gemonitord worden hoeveel gebruik 
ervan gemaakt wordt en waar de NOBCO-coaches in het bijzonder gebruik van maken 
en waardering voor hebben.

Beleidsvoornemen 56 
Monitoren en evalueren van het collectieve abonnement op  
CoachLink om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 
 behoefte van de NOBCO-coaches

Beleidsvoornemen 57 
De NOBCO-diensten en bijeenkomsten evalueren onder meer door 
het uitzetten van enquêtes onder de NOBCO-coaches.

Retentie van de NOBCO-coaches 
De NOBCO beoogt zoveel waardevolle diensten aan te bieden aan haar coaches dat 
coaches ervaren dat een NOBCO-aansluiting hen meer oplevert dan kost. 

Beleidsvoornemen 58 
De NOBCO onderzoekt de redenen van opzegging van de 
NOBCO-coaches.

Beleidsvoornemen 59 
Duidelijke communicatie over wat een coach kan verwachten van 
een NOBCO-aansluiting voorkomt dat de NOBCO-coaches voor-
tijdig vertrekken. 
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Financieel gezond 
Het beleid is erop gericht om de NOBCO blijvend financieel gezond te houden. Dat 
betekent dat er een vinger aan de pols wordt gehouden bij de besteding van gelden 
en voorzichtigheid wordt betracht bij het aangaan van langlopende verplichtingen. 
Ook zal er steeds aandacht zijn voor nieuwe mogelijkheden om inkomsten te ver-
werven vanuit organisaties en opleiders zonder daarmee te beogen in concurrentie te 
treden.

Het betekent ook dat de NOBCO-bestuursleden zich verantwoordelijk voelen voor hun 
aandeel hierin en ook de tools (en informatie) krijgen om hierin bij te sturen. Dat bete-
kent tevens dat de portefeuillehouder in principe alleen verantwoordelijk is voor kos-
ten waarop hij zelf kan sturen.

Beleidsvoornemen 60 
Procedures van de administratieve organisatie en de interne con-
trole zijn beschreven en vastgelegd en passend bij de inrichting  
van de organisatie: AO/IC. Het doel van dergelijke procedures is 
om te waarborgen dat er voldoende controles zijn ingebouwd om 
te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de 
activa van de NOBCO.

Het streven is om de betalingstermijn waarbinnen de aansluitingsbijdrage wordt 
betaald te reduceren. Er worden nu meer kosten gemaakt dan gewenst om achter-
stallige betalingen te verwerken. 

Idealiter betaalt een coach op tijd. Het doel is om betalingen zoveel mogelijk via auto-
matische incasso te laten verlopen en wanneer de coach liever per factuur betaalt hier-
voor een kleine vergoeding te vragen.

Beleidsvoornemen 61 
Betalingsgedrag van aangesloten NOBCO-coaches verbeteren.
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1: Het vergroten van de naamsbekendheid van 

de NOBCO bij de afnemers en opdrachtgevers 

van coaching door een branding campagne.

2: Een nauwere samenwerking met organisaties 

waar de afnemers van coaching zich bevinden.

3:  Aanwezig zijn op belangrijke congressen en 

seminars op het gebied van coaching voor de 

zichtbaarheid en het onderhouden van de con-

tacten met coaches en  andere organisaties 

actief op dit gebied.

4: Actieve benadering van de media en pers om 

de zichtbaarheid van de  NOBCO bij het publiek 

te vergroten. Dit gaan we doen door het ver-

spreiden van persberichten en andere relevante 

content (zowel online als offline en ondersteund 

door een duidelijke content strategie).

5:  Het professionaliseren van de NOBCO-  

mar keting uitingen zoals brochures, factsheets, 

e-magazine en doorontwikkeling van de website.

6:  Het is de intentie om de NOBCO Quality 

Award jaarlijks uit te reiken tijdens de nieuw-

jaarsbijeenkomst. 

7: Implementeren van het EMCC EQA-kwaliteits-

borgingsproces.

8: Benaderen van hogescholen en universiteiten 

om hun coachopleidingen te laten certificeren. 

9:  Stimuleren dat opleiders opleidingen op 

Senior Practitioner niveau gaan aanbieden.

10: Introduceren van NOBCO-Partner aansluiting 

voor opleiders en jaarlijks met hen een ‘learning 

lane’ voor de NOBCO-coaches organiseren.

11: Introduceren studentaansluiting voor studen-

ten aan opleidingen van de NOBCO-Partners.

12: Informatiepakketten verstrekken aan cursis-

ten die afstuderen aan EQA-opleidingen.

13:  Meer opleiders stimuleren hun trainingen 

van een PE-Vignet te voorzien. 

14:  Coaches informeren over de toegevoegde 

waarde van het PE-Vignet en de toegekende 

uren aan de trainingen.

15: Iedere NOBCO-coach wordt in staat gesteld 

een persoonlijk dossier aan te maken.

16:  Opleiders stimuleren NOBCO-Partner te 

worden.

17:  Uitrollen van de NOBCO-opleiders- en  

studentaansluitingen om binding met opleiders 

Beleidsvoornemens
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te verstevigen en de instroom van gekwalifi-

ceerde coaches bij de NOBCO te stimuleren.

18:  Opleiders stimuleren de NOBCO-student-

aansluiting aan te bieden aan hun cursisten.

19:  De Coaching Monitor doorontwikkelen tot 

een betrouwbaar, veilig en eenvoudig online 

instrument voor het evalueren van coach-

trajecten.

20: Door ontwikkelen van de Coaching Monitor 

voor educatiedoeleinden, zodat het instrument 

ingezet kan worden door studenten in een 

onderwijssetting.

21:  Interne coachpools van organisaties kiezen 

voor de Coaching Monitor als online instrument 

voor het evalueren van interne coachtrajecten. 

22:  Gratis en exclusief beschikbaar stellen van 

de Coaching Monitor aan de NOBCO-coaches 

om de meerwaarde van een NOBCO-aansluiting 

te onderstrepen.

23: Structureel reserveren van budget voor hos-

ting, onderhoud en doorontwikkeling van de 

Coaching Monitor zodat de continuïteit ervan 

wordt gewaarborgd.

24: Het gebruik van de Coaching Monitor vergro-

ten en structureel promoten richting de NOBCO-

coaches en afnemers van coach diensten.

25: Met behulp van de Coaching Monitor als ver-

zamelinstrument tweejaarlijks een benchmark 

publiceren met branche-informatie over de 

samenstelling van de Nederlandse coachmarkt.

26:  Inzicht in de toegevoegde waarde van 

 coaching vergroten voor afnemers van coach-

diensten door onderzoek naar coaching 

beschikbaar te maken. In het bijzonder door 

onderzoek naar coaching te verrichten met de 

beschikbare data uit de Coaching Monitor. 

27:  Onderzoek naar coaching beschikbaar en 

bruikbaar maken voor de NOBCO-coaches, 

zodat zij zich kunnen onderscheiden en ontwik-

kelen. In het bijzonder door resultaten uit  

de Coaching Monitor beschikbaar te maken 

voor de NOBCO-coaches onder het credo:  ‘De 

NOBCO-coach met de NOBCO-data’. 

28:  De ontwikkelingen op het gebied van  

evidence-based practice in coaching beschikbaar 

en bruikbaar maken voor de NOBCO-coaches.

29:  De NOBCO-coaches interesseren voor, en 

betrekken bij, onderwerpen van onderzoek 

naar coaching.

30: Bevorderen van de ondersteunende rol van 

de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek bij 

activiteiten rond en onderzoek naar coaching 

en de ontwikkeling van de Coaching Monitor 

om de kwaliteit te waarborgen.

31: Samen met de Commissie Wetenschappelijk 

Onderzoek de mogelijkheid van het instellen 

van een leerstoel in kaart brengen.

32: Ondersteunen van wetenschappelijk onder-

zoek naar coaching.

33:  Samen met de commissie een brug slaan 

tussen onderzoek naar coaching en de coach-

praktijk.
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34: Inzichtelijk maken in welke vorm het kennis-

centrum meerwaarde heeft voor de NOBCO-

coaches. 

35:  Coaches stimuleren om professionele 

 ontwikkeldoelstellingen voor zichzelf vast te 

stellen, om daarmee zelfontwikkeling te stimu-

leren, die in het ontwikkelproces naar het EIA-

keurmerk gebruikt kan worden. 

36: Intervisie stimuleren en verder professionali-

seren door intervisie coördinatoren in team-

verband inhoudelijk over onderwerpen zoals 

bijvoorbeeld zelfreflectie verder te ontwikkelen.

37: Supervisie als ontwikkelinstrument introdu-

ceren zodat individuele begeleiding en bege-

leide intervisie op een professioneel hoger plan 

kunnen worden gebracht.

38: Gericht benaderen van coaches die dichtbij 

de verlengingsaanvraag zitten en hen begelei-

den in de route naar een upgrade.

39: Een ambassadeursgroep zet EIA meer op de 

kaart.

40: Stimuleren coaches zich te laten certificeren 

op het niveau dat bij hen past, zodat de NOBCO-

coaches zich hiermee kunnen onderscheiden 

van andere coaches.

41: De bekendheid met en van de Internationale 

Ethische Code (IEC) blijven bevorderen 

 waardoor de kwaliteit van het handelen van de 

NOBCO-coaches zich op een hoger niveau 

manifesteert.

42: De NOBCO onderzoekt de haalbaarheid van 

de mogelijkheid om ‘buddy’s’ aan te bieden aan 

coaches tegen wie een klacht is ingediend. 

Gaandeweg deze beleidsperiode zal, op basis 

van evaluatie van een pilot, worden besloten of 

deze vorm van support zal worden aangeboden.

43:  Een roulatieschema voor de leden van de 

NOBCO-klachtencommissie wordt opgesteld, 

waarbij uittredende leden ter beschikking blij-

ven voor incidentele gevallen en intredende 

leden worden ingewerkt door zittende leden 

van de klachtencommissie. De klachtencommis-

sie telt tussen de drie en zes leden.

44:  Verdere uitrol van de NOBCO-organisatie-

aansluitingen om de binding met organisaties 

te vergroten en de interne coachpools te onder-

steunen in hun professionaliseringslag. Samen 

met een groep van actieve NOBCO-coaches 

organisaties benaderen om hen te informeren 

over de meerwaarde van een NOBCO-aansluiting.

45:  Via een webshop op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier de pr-materialen voor 

de aangesloten coaches, opleiders en studen-

ten beschikbaar maken.

46: De NOBCO faciliteert een coachcommunity 

op lokaal niveau voor verdieping binnen de 

dagelijkse praktijk. In de vorm van intervisie om 

reflectie te stimuleren, contact op regelmatige 

basis met buddy’s en met bijeenkomsten.

47: De NOBCO deelt pro actief informatie met de 

NOBCO-coaches door middel van nieuwe media-

vormen. Bij elke bijeenkomst wordt schema-

tisch weergegeven op welk EIA-niveau de bij-

eenkomst plaatsvindt, alsmede het onderwerp. 
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Daarnaast worden ook de vaardigheidsindica-

toren uit het Competence Framework benoemd, 

die in de bijeenkomst worden aangesproken. 

48: De NOBCO faciliteert op landelijk niveau ver-

breding en vergemakkelijking van de dagelijkse 

praktijk. Bijvoorbeeld op financieel en praktisch 

gebied en met updates vanuit de branche.

49:  De NOBCO organiseert vanaf 2020 iedere 

twee jaar een Kom-naar-de-Coachdag.

50:  De NOBCO zet in de regio’s op een vaste 

avond een programma neer waarmee kennis-

overdracht, reflectie en kruisbestuiving wordt 

gestimuleerd.

51:  De NOBCO-coaches dragen bij aan het uit-

dragen van het zijn van autoriteit op het gebied 

van coaching. Dit doen zij door participatie aan 

in elk geval twee onder delen van professionele 

ontwikkeling:

•	 Zitting hebben in een regio-groep. Deze 

indeling wordt direct bij aansluiting bij de 

NOBCO toegewezen.

•	 Zitting hebben in een EIA-groep en/of in een 

Special Interest Groep (SIG; een vaksectie of 

een projectgroep of commissie).

52: De NOBCO voert een brede contactstrategie 

met diverse contact momenten met de NOBCO-

coaches en aan komend NOBCO-coaches ten-

einde de kwaliteit van de coach en zijn/haar 

coaching te vergroten. 

53: Met een NOBCO-app wordt het mogelijk om 

via self-assessement de eigen professionaliteit 

te monitoren en de uitkomsten per vaardig-

heidsindicator uit het Competence Framework 

te gebruiken in passend aanbod voor de eigen 

professionele ontwikkeling. 

54: Proactief signaleren en aanbieden van inte-

ressante diensten voor de NOBCO-coaches om 

hen bij hun praktijk te ondersteunen.

55:  Continue bijsturen van interne processen 

om een optimale en effectieve dienstverlening 

naar de NOBCO-coaches te realiseren.

56: Monitoren en evalueren van het collectieve 

abonnement op CoachLink om dit zo goed 

mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van 

de NOBCO-coaches

57: De NOBCO-diensten en bijeenkomsten eva-

lueren onder meer door het uitzetten van 

enquêtes onder de NOBCO-coaches.

58:  De NOBCO onderzoekt de redenen van 

opzegging van de NOBCO-coaches.

59: Duidelijke communicatie over wat een coach 

kan verwachten van een NOBCO-aansluiting 

voorkomt dat de NOBCO-coaches voortijdig 

vertrekken. 

60: Procedures van de administratieve organisa-

tie en de interne controle zijn beschreven en 

vastgelegd en passend bij de inrichting van de 

organisatie: AO/IC. Het doel van dergelijke pro-

cedures is om te waarborgen dat er voldoende 

controles zijn ingebouwd om te voorkomen dat 

er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de 

activa van de NOBCO.

61:  Betalingsgedrag van aangesloten NOBCO-

coaches verbeteren.
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De NOBCO is hét platform voor 
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Nederlandse	Orde	van	Beroepscoaches	
Postbus 1167
3860 BD Nijkerk
033-247 34 28
info@nobco.nl
www.nobco.nl

NOBCO coaches 
hebben toegang tot:

•	 het Europese keurmerk voor  
coaches (EIA)

•	 de Coaching Monitor, het online 
 evaluatie-instrument voor  
coach trajecten

•	 vaksecties en intervisiegroepen
•	 interessante bijeenkomsten en 

 workshops
•	 coachboeken via de online 

 database van Coachlink

Wil je bijblijven op je vakgebied, 
 bijdragen aan de verdere 
 professio nalisering van het  
coachvak en andere coaches 
 ontmoeten? Sluit je dan vandaag  
nog aan bij de NOBCO! Ga naar  
www.nobco.nl voor meer  
 informatie. 

Aansluiten bij de NOBCO? Doen!

www.nobco.nl/coachingmonitor
Online effectmeting coachtraject.

www.nobco.nl/kenniscentrum 
De NOBCO wil kennis over coaching 
 genereren en verspreiden. Ga naar de 
gratis toegankelijke database.

www.nobco.nl/linkedin 
De NOBCO twee LinkedIn groepen:
1. Coaching als professie, 
 toegankelijk voor coaches
2. Beroepscoaches, 
 toegankelijk voor NOBCO coaches.

www.nobco.nl/twitter 
Actief op Twitter? Ga naar: @NOBCO

www.nobco.nl/keurmerk 
NOBCO is licentiehouder Europese 
keurmerk coaches en coachopleidingen.

www.nobco.nl/youtube
De sfeer en inhoud van de bijeenkomsten 
proeven? Neem dan een kijkje op ons 
 YouTube kanaal.


