
Hoewel de mens oneindig is in zijn mogelijk-

heden en altijd in ontwikkeling is, vraagt de 

dynamiek van de huidige maatschappij veel 

van de mens. Snelle ontwikkelingen geven 

velen het gevoel dat er een stevig appèl op 

hen wordt gedaan. Coaching en mentoring 

bieden een krachtige ondersteuning bij per-

soonlijke ontwikkelingen. 

NOBCO
De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste 
be roepsorganisatie van pro fessio nele coaches in Nederland. 
Aangesloten coaches oefenen beroepsmatig het coachvak uit. 
Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO omdat ze waarde hech-
ten aan kwaliteit en ze zichzelf willen blijven ontwikkelen in 
hun professie als coach. 
www.nobco.nl 

Ethische gedragscode & klachtenregeling
Beroepscoaches kiezen voor de NOBCO omdat ze hun professie 
serieus nemen. Ook voor u als afnemer heeft dit voordelen. Zo 
onder schrijven alle aangesloten coaches de NOBCO Ethische 
gedragscode en conformeren zich aan het klachtenreglement. 
Dit biedt extra zekerheid voor u als afnemer.
www.nobco.nl/gedragscode

Europese Accreditatie
NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching 
Council (EMCC). EMCC ontwikkelde in nauw overleg met de 
NOBCO het internationale kwaliteitskeurmerk: de European 
Individual Accreditation (EIA) voor coaches. NOBCO coaches 
kunnen er voor kiezen om zich op één van de vier EIA niveaus te 
accrediteren. Op dit moment beschikt een grote meerderheid 
van de aangesloten coaches over deze accreditatie. EIA biedt 
transparantie aan coaches en aan afnemers van coaching. 
www.nobco.nl/keurmerk

Coaching Monitor
De Coaching Monitor is een uniek instrument dat de e� ectiviteit 
van individuele coachtrajecten zichtbaar maakt. De Coaching 
Monitor biedt afnemers van coaching inzicht in het rendement 
van een coachtraject. Alle NOBCO coaches hebben toegang tot 
dit klantvriendelijke online evaluatie-instrument.
www.nobco.nl/cm

Permanente kennisontwikkeling
Van NOBCO coaches mag u kwaliteit  verwachten. De NOBCO 
ondersteunt professionals op diverse manieren om nog meer 
kennis te verkrijgen van en inzicht te verwerven in  coaching 
als begeleidingsinstrument. Dat gaat via diverse landelijke en 
regionale bijeenkomsten en door de nieuwste en belangrijkste 
ontwikkelingen in de coach professie te plaatsen in het NOBCO 
kenniscentrum. Ook intervisie, mentoring en vaksecties dragen 
bij aan het vakmanschap.
www.nobco.nl/bijeenkomsten 

Vind de juiste coach
Ook binnen de coachwereld bestaan spe cialisaties. Dus is het 
essentieel de coach te vinden die aansluit bij uw vraag. De 
NOBCO helpt hierbij. De NOBCO website bevat de ‘vind een 
coach’ functie en de NOBCO app ‘Mijn coach’ is beschikbaar 
voor iPhone en Android telefoons.
www.nobco.nl/app

Informatie & kennismaking
Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat NOBCO nog 
meer doet, aarzel dan niet om contact op te nemen of kom kij-
ken op de website. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van coachen, dan kunt u zich 
kosteloos abonneren op ons e-Magazine, u aansluiten bij de 
openbare LinkedIn groep ‘Coaching als professie’ of de jaarlijk-
se NOBCO benchmark raadplegen.
www.nobco.nl/e-magazine

Kies voor zekerheid. Kies een NOBCO Coach
Kijk op www.nobco.nl/vogelvlucht voor een korte NOBCO 
 kennismakings� lm.

Nederlandse Orde van Beroepscoaches 
Postbus 1167
3860 BD Nijkerk 
033-247 34 28
info@nobco.nl
www.nobco.nl

Available on the

De mens is oneindig in zijn mogelijkheden 
en is altijd in ontwikkeling. Coaching en mentoring 

leveren hieraan een krachtige bijdrage.
- Visie NOBCO -


