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Drie Leden Raad van Toezicht NOBCO 

Gezaghebbende toezichthouders met strategische kennis en ervaring 

 op het gebied van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en/of  

platform en community dynamiek, positionering en beroepsgroep kwaliteit. 

 

 

NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches) is een maatschappelijke stichting; hét 

platform voor professionele coaching in Nederland. Vanuit hun visie dat professionele coaching een 

wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties, is het de 

missie van NOBCO om leidend te zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bij te dragen aan de 

bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij. 

Kwaliteit, onafhankelijkheid, integriteit en onpartijdigheid zijn belangrijke criteria en doelstellingen. 

Daarbij hanteert NOBCO de kernwaarden: professioneel, lerend en uitnodigend. Samen leren en 

ontwikkelen, vormen de essentie van het coachvak. 

NOBCO heeft de visie, missie en kernwaarden op strategisch en tactisch niveau gevuld met een 

definitie van coaching, het nader invullen van professionaliteit en op tactisch niveau het vorm 

geven aan de interne coach community. 

 

Via het NOBCO-platform ontmoeten spelers uit het coachvak elkaar met als doel het ontwikkelen 

van het coachvak ten gunste van de maatschappij. Gezamenlijk creëren zij een inspirerend 

netwerk. NOBCO faciliteert de kennisuitwisseling tussen de deelnemers op het platform, ontwikkelt 

en biedt een professioneel referentiekader voor de uitvoering van het vak o.a. door EIA-

certificering, Ethische Code en klachtenregeling. Er zijn ca. 4.400 aangesloten coaches. 700 van 

hen zijn gecertificeerd op onderscheidende niveaus. NOBCO heeft een enigszins hybride karakter. 

Naast de formele governance  die een Stichting structuur kent, kenmerkt NOBCO zich dat het in 

zijn cultuur en gedrag verenigingskenmerken heeft. 

 

 

NOBCO ”Het Platform voor Professionele Coaching’’ 

Strategisch en Tactisch Geladen 

Coaching 

• Coaching is voor NOBCO die vorm van professionele begeleiding, waarbij de coach als 

gelijkwaardige partner de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen; 

resultaatgericht en systematisch. 

• Coaches van de NOBCO richten zich op competentie- en persoonlijke ontwikkeling van 

coachees. 

• De coach werkt zodanig met de coachee dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd. 

 

Platform 

• Het NOBCO-platform brengt alle spelers binnen het coach vak bij elkaar met als doel om het 

coach vak te ontwikkelen ten gunste van de maatschappij. 

• NOBCO creëert een inspirerend netwerk waar verschillende partijen samenwerken aan de 

verdere ontwikkeling van professionele Coaching en Mentoring. 

• NOBCO biedt een professioneel referentiekader voor de uitvoering van het coach vak door: IEA-

certificering, Ethische Code en klachtenregeling. 
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Professie 

• De coach heeft een beroepspraktijk/-ervaring in de praktijk. 

• De coach blijft zich ontwikkelen (PE, intervisie, supervisie). Daarbij zijn de theoretische 

onderbouwing (opleiding) van het vak, ethische afwegingen (ethische code) in de uitoefening 

van het vak en bedrijfsmatige aanpak belangrijk. 

• De Coach is herkenbaar als professional, zodat de buitenwereld inzicht heeft in het niveau en de 

ervaring van de coach. Certificering( vier niveaus) is daarvoor een geobjectiveerd hulpmiddel. 

• De coach wil verantwoording afleggen over zijn/haar handelen (verplichte klachtenregeling). 

 

Interne coach community 

• NOBCO biedt de coach community een open, bloeiend platform, met divers aanbod voor diverse 

secties/soorten coaches (squad/ploeg). 

• Vaksecties; branche ervaring, werkervaring, doelgroepen, specialisaties, etc. 

• Faciliteren intervisie, supervisie, loket voor vragen over beroepspraktijk. 

• Gids voor EIA. 

 

Onderzoek en opleiden 

Daarnaast stimuleert NOBCO wetenschappelijk onderzoek om de ‘evidence based practise’ te 

vergroten door symposia, bijdragen aan onderzoek en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te 

maken voor de coachpraktijk door artikelen te plaatsen in E-Magazine, interviews, summary’s, etc. 

Verder accrediteert NOBCO/EMCC-opleiders tot EQA-opleiders, die NOBCO relevante EIA-

opleidingen verzorgen. 

 

 

Aanleiding voor de vacatures is de invoering per 1 juli 2022 van een nieuw duaal 

governancemodel voor de Stichting NOBCO. In zijn huidige vorm kent de stichting een Bestuur met 

zes leden. Het Bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies. Na een daartoe ingewonnen 

extern advies, heeft het bestuur besloten om per 1 juli 2022 over te gaan naar een nieuw duaal 

governancemodel. Hierin wordt een Raad van Toezicht ingesteld met de daarbij passende toezicht 

bevoegdheden in de vorm van opdrachtgeversgoedkeuring, -controle en -klankbord 

verantwoordelijkheden. In die laatste rol vervangt de nieuwe Raad van Toezicht de huidige Raad 

van Advies. Mevrouw J.C. Holscher, nu lid van de Raad van Advies, is de beoogd voorzitter van de 

Raad van Toezicht. Zij zal zich vanuit de RvT de komende twee à drie jaar, samen met de 

voorzitter van het Bestuur, vooral bezighouden met invoering van het nieuwe governancemodel en 

de daarmee gepaard gaande veranderingen. 

 

 

Het nieuwe governancemodel past in de professionaliseringsslag die NOBCO doormaakt en 

past bij de missie; betekenisvol zijn en blijven in de maatschappelijke opgaven. Kort samengevat 

wil NOBCO de kwaliteit van het coachvak bevorderen en de toegevoegde waarde van 

begeleidingskunde voor het welzijn, de ontwikkeling en de groei van mensen, die zich bevinden in 

uiteenlopende context, zichtbaar doen zijn. Dit betekent dat NOBCO volgende fases van 

organisatiegroei, -ontwikkeling en -positionering in moet gaan. Dat vergt onder meer strategische 



                          

3 

 

 

visie en zicht op veranderingen in de benodigde organisatiestructuur en -cultuur; positionering van 

coaches en daarmee samenhangende kwaliteitsvraagstukken en (praktische) betekenis daarvan 

voor coaches. Ook vraagstukken als verdieping van platformvorming en verbanden, virtuele en 

fysieke community vorming, en NOBCO en de toegevoegde waarde voor de bij NOBCO aangesloten 

coaches en voortgezette professionalisering behoren daartoe. 

 

Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij vanuit hun toezichtrol en 

verantwoordelijkheid bijdragen leveren aan NOBCO als organisatie en het Bestuur van NOBCO. 

Met de leden van het Bestuur is de Stichting NOBCO een overeenkomst tot opdracht aangegaan. 

Deze brengt met zich mee dat de bestuursleden via deze overeenkomsten parttime verbonden zijn 

met NOBCO. Voor de leden van het Bestuur geldt een rooster van aftreden. In de toekomst zal de 

Raad van Toezicht van NOBCO met de leden van het Bestuur een overeenkomst tot opdracht 

aangaan namens de NOBCO. 

De leden van de Raad van Toezicht worden voor maximaal vier jaar benoemd met de mogelijkheid 

van eenmaal herbenoeming. De Raad van Toezicht stelt zelf een rooster van aftreden vast.  

Deze eerste benoeming van de leden van de RvT geschiedt door het Bestuur van NOBCO, in nauw 

overleg met de beoogd voorzitter van de RvT en via statutenwijziging.  

 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van NOBCO houdt toezicht op Stichting NOBCO. De Raad van Toezicht heeft 

daarin de taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van 

zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad en advies terzijde en 

vervult tevens de opdrachtgeversrol jegens het Bestuur. De Raad van Toezicht opereert vanuit een 

door de raad vastgesteld toezichtkader en toezicht visie.  

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en is een onafhankelijk orgaan. De leden hebben, 

buiten hun toezichthoudende rol, geen directe bemoeienis met NOBCO. Alle leden hebben een 

brede achtergrond. Zo hebben zij bijvoorbeeld bestuurlijke expertise in de vorm van bestuurlijke 

eindverantwoordelijke ervaring; bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg, de wetenschap, het 

bedrijfsleven en openbaar bestuur. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen. Gelet op de 

combinatie van achtergrond en het ervaringsniveau van de leden van de Raad van Toezicht spreekt 

het voor zich dat de raad streeft naar een hoogwaardig niveau van toezicht en die bijdrage ook 

verwacht van de individuele leden, onderling en naar het Bestuur.  

 

Algemeen profiel Raad van Toezicht 

Academisch werk- en denkniveau 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, hebben 

relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een 

intrinsieke belangstelling voor welzijn, groei en ontwikkeling van mensen in het algemeen en in het 

bijzonder met de doelgroepen, missie, visie, doelstellingen en kernwaarden van de NOBCO. 

 

Bestuurlijk inzicht en ervaring/maatschappelijke betrokkenheid/achtergrond 

De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele 

achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de 

raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare organisatiekennis- en ervaring, dan wel 
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gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen complexe organisaties. Zij hebben affiniteit met en 

verstand van zaken op een of meer beleidsterreinen van de brede maatschappelijke doelstelling 

van NOBCO en de transities die voor NOBCO nodig zijn. Zij zijn in staat het beleid van NOBCO en 

het functioneren van het Bestuur te toetsen op basis van de eisen die gesteld worden aan 

doelstelling, strategie, kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. Affiniteit met en inzicht 

in het coach vak is een voorwaarde. 

Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering; organisatie(fase) ontwikkeling en 

organisatieverandering vanuit een strategische HR-achtergrond; kwaliteit ontwikkeling van 

professionals; ontwikkeling van en strategische positionering van organisaties; netwerken en 

omgang met public affairs zijn kwaliteiten en achtergronden, die in de Raad van Toezicht aanwezig 

moeten zijn.  

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal gezocht worden naar de evenwichtige 

samenstelling van deze vaardigheden en achtergronden. Daarnaast wordt ervaring met 

organisaties die veel vrijwilligers kennen als een pre gezien. Datzelfde geldt uiteraard ook voor 

ervaring met het verbinden binnen community’s. 

 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling 

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen 

wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de 

begeleidingskunde in het algemeen en van Coaching in het bijzonder, anderzijds op het terrein van 

Toezicht. 

 

Relevant netwerk 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van externe stakeholders 

zoals overheden, organisaties (in de keten zoals opleiders), gebruikers van coachdiensten en 

andere voor het Bestuur relevante gesprekspartners.  

 

Inzet en beschikbaarheid 

Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen van de Raad 

van Toezicht en commissies, betrokken zijn in en bij andere (in)formele bijeenkomsten en 

gelegenheden (interne gremia, themabijeenkomsten, bijzondere gebeurtenissen). Beschikbaarheid 

in tijd en flexibiliteit, in afspraken en bereidheid tot het verrichten van niet geplande 

werkzaamheden worden belangrijk gevonden en verwacht. 

 

Persoonlijkheid: open/onafhankelijk/integer/ authentiek en zelf reflectief 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zowel het vermogen als de attitude om het Bestuur 

gevraagd en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch 

naar zichzelf en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, 

met plezier samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid. Zij 

zijn reflectief, onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Zij hebben voldoende inzicht over taken en 

rollen tussen Raad van Toezicht en van het Bestuur. Kunnen steunen en ondersteunen. Leden van 

de Raad van Toezicht handelen vanuit een onafhankelijke, authentieke opstelling en in een juist 

evenwicht van betrokkenheid bij de organisatie NOBCO en bestuurlijke distantie. Zij worden geacht 

de bredere verbanden te zien, analytisch, onderzoekend en observerend te zijn en integraal te 

denken en te doen en voortdurend hun eigen expertise in het grotere geheel van NOBCO te 
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(kunnen) plaatsen. De leden zijn zelf reflectief, kunnen in analogieën denken, hebben ervaring met 

evaluaties en kunnen van daaruit invulling geven aan de werkgeversrol. De leden zijn gericht op 

samenspel en samenwerking, weten mensen te empoweren en zijn vooral effectief in hun rol. 

 

Onverenigbaarheid 

Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen 

enkele wijze enig direct persoonlijk belang heeft bij de wijze waarop de NOBCO functioneert of 

opereert.  

 

De Raad opereert als team 

De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én 

persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de 

leden verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de 

gehele raad. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het 

terrein van leiderschap en verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd 

naar diversiteit in de teamsamenstelling. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij meerwaarde 

toevoegt aan het team en bijdragen levert die breder en verder gaan dan zijn eigen achtergrond en 

expertise gebied. De leden worden geacht brede, praktische denkers te zijn die oog hebben voor 

maatschappelijke ontwikkelingen en trends en de betekenis daarvan kunnen doorzien voor NOBCO. 

De leden zijn in staat constructieve feedback te geven aan elkaar en het Bestuur. 

  

Honorarium/Termijn 

De honorering bedraagt € 5.000,- voor de voorzitter en € 3.500,- voor een lid. 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij zich in beginsel verbinden voor twee termijnen van vier 

jaar. 

 

Solliciteren en procedure 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Marieke Oosting of Jos Houben van 

Crown Gillmore. Beiden zijn bereikbaar via 033 – 28 58 700. Specifiek voor procedurele vragen 

kunt u terecht bij Marieke Oosting. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en 

meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u vóór 10 januari 2022 uw 

belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie via de website www.crowngillmore.nl te 

uploaden. 

http://www.crowngillmore.nl/
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Basisoverzicht activiteiten Search Raad van Toezicht d.d. 09.11.2021 
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Inventariseren reacties mediawerving (optie) • Crown Gillmore 04.01.2021 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

11.01.2021 

13.01.2021 

18.01.2021 

20.01.2021 

21.01.2021 

25.01.2021 

S
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CV Presentatie:  

 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

Selectiecommissie: 

 

Crown Gillmore 

 

10.02.2021 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken potentieel geschikte 

kandidaten (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling  benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie 

• Crown Gillmore  

14 maart 

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek adviescommissie  

met benoembare kandidaten  

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Adviescommissie 

• Crown Gillmore (optie) 

4 april 

A
F
R
O

N
D

E
N

 • Overeenkomst van opdracht, 

bestuursvergadering 

• Gehele Raad van Toezicht 

• Bestuur 

22.06.2022 

• Introductie leden RvT in bestuursvergadering  • Raad van Toezicht 

• Bestuur 

05.07.2022 

 

 


