
 

 

 

 

PERSBERICHT OVAL EN NOLOC SLAAN HANDEN INEEN: 

KWALITEIT JOBCOACHING TRANSPARANT VOOR 

OPDRACHTGEVERS EN CLIËNTEN 

Tilburg, 9 september 2019 – OVAL en Noloc staan voor de inhoud en 

professionaliteit van het vak en kwaliteit van jobcoaches en 

jobcoachorganisaties. Voor UWV, gemeenten, werkgevers en cliënten is het 

belangrijk dat de kwaliteit van jobcoaching en de uitvoering door een jobcoach 

en jobcoachorganisatie zijn geborgd. Reden voor Noloc en OVAL om de handen 

in een te slaan en registratie van jobcoaches werkzaam bij een organisatie 

aangesloten bij OVAL in het beroepsregister voor  jobcoaches van Noloc 

mogelijk te maken.  

 

Jobcoaches die minimaal 1 jaar als jobcoach bij een bij OVAL aangesloten organisatie 

in dienst zijn en bij aanmelding over een aantoonbaar EQF6 denk- en werkniveau 

beschikken kunnen het keurmerk Noloc Register Jobcoach aanvragen en krijgen 

vervolgens de tijd tot en met 31 december 2020 om ook de bijbehorende toetsing te 

doorlopen.  

 

“Wij merken dat de vraag naar jobcoaching bij gemeenten en werkgevers toeneemt. Dit 

gaat gepaard met een behoefte aan een herkenbare kwaliteit, vindbaarheid en 

transparantie van jobcoaches en jobcoachorganisaties. Het keurmerk Noloc Register 

Jobcoach en het OVAL-keurmerk geven antwoord op deze behoefte,” aldus Ester 

Leibbrand, voorzitter van Noloc.  

 

Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL: “Wij zien dat door opdrachtgevers en 

cliënten naast een keurmerk voor organisaties waarmee privacy, klachtafhandeling, 

beveiliging van gegevens en professionaliteit van medewerkers zijn geborgd in 

toenemende mate kwaliteitseisen worden gesteld aan jobcoaches zelf. Bij onze leden 

werken vaak zeer ervaren en gekwalificeerde jobcoaches. Men is echter niet altijd als 

erkend jobcoach in een beroepsregister geregistreerd. Wij zijn blij met het aanbod dat 

we samen met Noloc hebben ontwikkeld voor onze leden.” 

 

Jobcoaching zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking met methodische 

ondersteuning begeleid kunnen worden naar en op de werkplek. Jobcoaching draagt  

bij aan duurzaam aan de slag helpen van mensen op de arbeidsmarkt.  

__________________________________________________________________ 

Over OVAL  

OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en 

vitaliteit. Zij maken samen duurzame inzetbaarheid werkend. Hun opdrachtgevers zijn werkgevers, 

verzekeraars, UWV, gemeenten en individuele werknemers en werkzoekenden. OVAL-leden voldoen 

aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst. 

 

 

http://oval.nl/
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Over Noloc 

Noloc is de beroepsorganisatie voor loopbaanprofessionals en jobcoaches, en kent meer dan 3000 

leden. Zij richt zich op de verdere professionalisering van loopbaanprofessionals en jobcoaches. 

Loopbaanprofessionals en jobcoaches die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, mogen een 

kwaliteitskeurmerk dragen en worden opgenomen in een separaat beroepsregister. Permanente 

ontwikkeling en bijscholing is vervolgens noodzakelijk om dit keurmerk te kunnen behouden. 

 

 

 

 

 

  


