Beleidsnotitie Geldigheid EMCC-Accreditatie
Door het bestuur vastgesteld te Utrecht op 18 december 2012
Aanleiding
In het voorjaar van 2012 is op basis van een opzegging bij NOBCO een discussie ontstaan over de
geldigheid van (de aanvraag tot) een accreditatie niveau voor EIA volgens EMCC regels. Uit deze discussie,
waarbij ook de EMCC betrokken werd, rees de kernvraag of de NOBCO bereid is om EIA ook voor nietaangesloten coaches open te stellen. Het opzeggen van de aansluiting bij de NOBCO heeft dan echter wel
consequenties.

De betreffende EMCC-regels






Regel 1: Een verleende EMCC accreditatie is 5 jaar geldig.
Regel 2: EMCC beleid is dat accreditaties zowel voor leden als voor niet-leden van EMCC open staan.
Regel 3: Voor door de EMCC behandelde aanvragen betalen niet-EMCC-leden een toeslag boven de
vastgestelde EMCC-tarieven voor EMCC-leden. Niet-EMCC-leden leveren immers geen bijdrage aan de
algemene EMCC- en EIA/EQA- kosten wat de EMCC-leden (via de jaarlijks door het EMCC-bestuur vast
te stellen contributie) juist wél doen.
Regel 4: In landen waar een EMCC-organisatie is, kan men geen ‘direct membership’ met EMCC
aangaan.

Vastgesteld bestuursstandpunt NOBCO
Het bestuur van de NOBCO stelt de volgende regels voor de geldigheid van accreditaties vast op basis van
EMCC-reglementen:
1. Een verleende EMCC accreditatie is 5 jaar geldig, conform EMCC regel 1.
2. Bij het opzeggen van de aansluiting bij de NOBCO blijft de EIA gewoon van kracht voor de resterende
duur van de op het certificaat vermelde periode, maar wordt niet meer via de NOBCO/EMCC-NL bekend
gemaakt (website, app, portal DNV). De coach kan geen enkel recht meer doen gelden op de faciliteiten
van NOBCO, conform EMCC regel 2.
3. De coach is na beëindiging van de NOBCO-aansluiting zelf geheel verantwoordelijk voor het bijhouden
van competenties en de bewijzen ervan voor de resterende looptijd van de accreditatie. De portal is niet
meer toegankelijk en kan daarvoor ook niet worden ingezet, conform EMCC regel 3.
4. Om voor vernieuwing van een EIA in aanmerking te komen is aansluiting bij NOBCO vereist, conform
EMCC regel 4.

Consequenties van opzegging
1. Indien de niet-aangesloten coach na het verstrijken van de geldigheid van de accreditatie besluit zich bij
nader inzien toch weer bij de NOBCO aan te sluiten, dan dient hij/zij de gehele aanmeldingsprocedure
voor de aansluiting bij de NOBCO opnieuw te doorlopen omdat alle voormalige aansluitingsgegevens na
eerdere opzegging zijn verwijderd.
2. Volgens de regeling logo-gebruik dienen NOBCO en EMCC-logo te worden verwijderd van alle uitingen
van de coach (website, briefpapier etc.). Het certificaat mag indien van toepassing in de coachruimte van
de coach zichtbaar blijven.
3. De coach dient zijn/haar cliënten erop te wijzen dat het klachtenreglement van de NOBCO niet meer van
toepassing is.
4. Het staat de niet-aangesloten coach vrij zich te conformeren aan de NOBCO Ethische Gedragscode
mits ondubbelzinnig vermeld wordt dat er geen beroep op het klachtenreglement mogelijk is.

