De Ethische Commissie
Binnen het coach vak hebben wij, als ICF leden, een ethiek die leidend is. ICF heeft voor ons
als professionals een ethische gedragscode ontwikkeld.
“The ICF Code of Ethics describes the core values of the International Coaching Federation
(ICF Core Values), and ethical principles and ethical standards of behavior for all ICF
Professionals”.
The code of ethics, zijn richtlijnen waar wij ons als leden van ICF Netherlands aan hebben
verbonden. Ons handelen in coaching dient conform die ethische gedragscode te zijn. De
ethische gedragscode van ICF is onlangs vernieuwd en vind je hier
Om de leden van ICF Netherlands te ondersteunen bij het hanteren van de code heeft het
bestuur een aantal jaren geleden een Ethische Commissie ingesteld.
Het doel van deze ethische commissie is om zoveel mogelijk ethiek levend te maken en te
houden. Dat ons ethisch denken en handelen als professionele coaches nog
vanzelfsprekender wordt dan dat het al is.
Wat kan je van ons als commissie verwachten? De commissie kan gespreksondersteuning
bieden wanneer coach en cliënt of coaches onderling een dilemma ervaren, een verschil van
inzicht hebben of wanneer de samenwerking stroef loopt.
Hiernaast heeft de commissie een rol in het in het geven van voorlichting over ethiek in
coaching. Dit doen wij door minimaal 1 x per jaar één professionaliseringbijeenkomst over
ethiek te organiseren. In 2021 sluiten wij graag aan bij de door de
professionaliseringscommissie te organiseren zogenaamde Community Calls waar wij indien
gewenst vanuit de commissie ethiek onze bijdrage kunnen leveren.
Voor de duidelijkheid willen wij bij benadrukken dat de Commissie Ethiek van ICF
Netherlands geen klachten over coaches of opleidingen kan behandelen. ICF Global heeft
een klachtenprocedure waar iedereen gebruik van kan maken indien gewenst of nodig”. Zie
ICF Global ‘individual complaints’.
Naast de door ons geplande activiteiten horen wij natuurlijk ook graag van jullie suggesties
en behoeften die bij jullie leden leven hoe wij met elkaar ethiek actiever op de ICF NL kaart

kunnen zetten? Je kunt ons bereiken via mail ethics@coachfederation.nl wij nemen dan
zeker contact met je op.
De commissie leden zijn:
Marianne van der Pool
Johan van Bavel
AnneMarie Calon

