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De Ethische Code
van de
Academie voor Coaching
Inleiding tot Regels en Wetten.
Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden:
• Wereldwijde Wetten
• Europese Wetten
• Nederlandse Wetten
Je wordt geacht deze wetten te kennen en jezelf hieraan te houden. Coachen
hanteren hiernaast vaak ook een ethische code / beroepscode. Dit is op vrijwillige
basis. Wereldwijd bestaan hiervan honderden varianten en versies. Iedere
beroepsvereniging (en ook hiervan zijn er honderden) heeft zijn eigen versie. Als
coach dien je duidelijk kenbaar te maken welke code je hanteert: verwijzen naar
jouw beroepsorganisatie, door de code op jouw site te zetten of door deze aan je
klanten te geven als ze erom vragen.
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Ethische Code / Beroepscode voor Coaches
Regels en Wetten.
Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden:
• Wereldwijde Wetten
• Europese Wetten
• Nederlandse Wetten
Coaches hanteren hiernaast vaak ook een ethische code / beroepscode. Dit is op vrijwillige
basis. Wereldwijd bestaan vele varianten en versies. Iedere beroepsvereniging heeft zijn
eigen versie. AvC heeft ervoor gekozen om de ethische gedragscode van de
beroepsorganisatie NOBCO te volgen. NOBCO is de Nederlandse Orde van Beroeps
Coaches; voor meer informatie kijk op www.nobco.nl.
Doel Gedragscode
Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is 'professionaliteit' van beroepscoaches
onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het
professioneel functioneren van coaches.
De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te
kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep
terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid
van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt coaches daarmee een
solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep
kunnen bouwen.
De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van
deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen
rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen
op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch strafbaar gesteld kan
worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze EGC kan
daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk
van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden
in de oordeelsvorming.
Studenten, trainers, docenten en de medewerkers van de Academie voor Coaching dienen
zich aan deze ethische code te houden. Op het examen komen ook vragen over deze code
terug.
Als je ingeschreven staat bij NOBCO geldt dat in geval van overtreding een opdrachtgever
contact kan opnemen met de NOBCO, waarna de klachtencommissie een
klachtenprocedure zal instellen.
Definities:
Coach:
Coachee:
Coachen:

Coaching:

De Ethische Gedragscode (EGC) van NOBCO

iemand die coacht; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach.
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