
ICF-kerncompetenties van professionele coaches

De ICF heeft de onderstaande elf kerncompetenties van professionele coaches geformuleerd om duidelijk te
maken welke vaardigheden en benaderingen zij van belang acht voor het uitoefenen van het beroep van coach.
Deze competenties kunnen u ook helpen om vast te stellen of de training die u hebt gevolgd voldoet aan de
maatstaven die de ICF aanlegt voor specifieke coachtraining. Tot slot worden deze competenties gebruikt als
basis voor de beoordeling in de ICF-certificatieprocedure.

De kerncompetenties zijn gegroepeerd in 4 clusters die een logisch geheel vormen. De clusters en de
afzonderlijke competenties daarbinnen worden niet apart gewogen. Er is geen prioriteit in enige vorm. Elke
competente coach dient over alle kerncompetenties te beschikken.

http://www.coachfederation.nl/credentials/competencies_D.htm

A. DE BASIS LEGGEN

1. De ethische richtlijnen respecteren en handelen naar professionele maatstaven
2. De coachingrelatie vormgeven

B. SAMEN DE RELATIE VORMGEVEN

3. Een vertrouwensband met de cliënt opbouwen
4. 'Coaching presence’ hebben: een ware coach zijn

C. EFFECTIEF COMMUNICEREN

5. Actief luisteren
6. Effectieve vragen stellen
7. Open communiceren

D. Het leerproces bevorderen en resultaten bereiken

8. Bewustheid creëren
9. Acties bedenken
10. Doelstellingen en plannen formuleren
11. Bevorderen dat de cliënt vooruitgang boekt en verantwoordelijkheid neemt

LET WEL: Elke competentie wordt hieronder gedefinieerd met vermelding van daaraan gerelateerd gedrag.
Gedragingen zijn geclassificeerd als ofwel gedragingen die altijd aanwezig en zichtbaar moeten zijn in elke
coachinginteractie (gewone letters), ofwel als gedragingen die gewenst zijn in bepaalde coachingsituaties en die
daarom niet altijd zichtbaar zullen zijn in elke coachinginteractie (cursief).

http://www.coachfederation.nl/credentials/competencies_D.htm


A. DE BASIS LEGGEN

1. De ethische richtlijnen respecteren en handelen naar professionele maatstaven - Het begrijpen
van de richtlijnen voor ethische normen en gedrag en het vermogen om deze op de juiste wijze toe te
passen in alle coachingsituaties.

a. Begrijpt de ICF gedragscode en handelt conform deze normen (zie de lijst);
b. Begrijpt en volgt de ethische richtlijnen van de ICF (zie de lijst);
c. Maakt helder onderscheid tussen coaching, advisering, psychotherapie en andere vormen van

begeleiding en ondersteuning;
d. Verwijst cliënt naar een andere professional als dat nodig is, weet wanneer dit nodig is welke

soort begeleiding of ondersteuning in aanmerking komt;
2. De coachingovereenkomst vormgeven - Het vermogen om te begrijpen wat nodig is in een specifieke

coachinginteractie en met de opdrachtgever en/of cliënt afspraken maken over het coachingproces en
de coachingrelatie.

a. Begrijpt en bespreekt op een effectieve manier de richtlijnen en specifieke parameters van de
coachingrelatie met de cliënt (bijvoorbeeld logistiek, vergoeding, agenda en data, inschakelen
van derden indien noodzakelijk);

b. Bereikt overeenstemming over wat gewenst is in de relatie en wat niet, over wat wel en niet
wordt aangeboden en over de verantwoordelijkheden van de coach en van de cliënt;

c. Bepaalt of zijn coachingmethode aansluit bij de behoeften van de potentiële cliënt.

B. Samen de relatie vormgeven

3. Een vertrouwensband met de cliënt opbouwen - Het vermogen om een veilige,
bemoedigende omgeving te creëren waarin altijd sprake is van wederzijds respect en
vertrouwen.

a. Toont oprechte betrokkenheid bij het welzijn en de toekomst van de cliënt;
b. Geeft doorlopend blijk van persoonlijke integriteit, eerlijkheid en oprechtheid;
c. Maakt heldere afspraken en houdt zich aan beloften;
d. Geeft blijk van respect voor de percepties, de leerstijl en het wezen van de cliënt;
e. Moedigt voortdurend nieuwe gedragingen en acties aan, ook als die het nemen van

risico’s en de angst om te falen met zich mee brengen;
f. Vraagt toestemming om de cliënt te coachen op gevoelige, onbekende terreinen;

4. Coaching presence hebben: een ware coach zijn -Het vermogen om volkomen bewust
aanwezig te zijn en, flexibel en vol zelfvertrouwen, een openhartige relatie met de cliënt tot
stand te brengen;

a. Is tijdens het coachingproces bewust aanwezig, blijft flexibel en in het hier en nu;
b. Werkt met intuïtie en vertrouwt op zijn innerlijk weten, vertrouwt op ‘buikgevoel’;
c. Schrikt niet terug voor niet-weten en neemt risico’s;
d. Ziet vele manieren om met de cliënt te werken en kiest op het moment zelf welke

manier het meest effectief is;
e. Heeft gevoel voor humor en zet dat effectief in om luchtigheid en energie te creëren;
f. Durft dingen in een ander perspectief te zetten en experimenteert met nieuwe

mogelijkheden voor eigen acties;
g. Geeft blijk van zelfvertrouwen in het omgaan met sterke emoties, kan zich beheersen

en laat zich niet overspoelen door of verstrikken in de emoties van de cliënt.

C. Effectief communiceren

5. Actief luisteren - Het vermogen om zich volledig te concentreren op wat de cliënt zegt en niet
zegt en om datgene dat gezegd wordt te begrijpen binnen de context van de wensen van de
cliënt; het vermogen om te bevorderen dat de cliënt zich uit.

a. Houdt zich aan de agenda van de cliënt en niet aan zijn/ haar eigen agenda voor de
cliënt;

b. Hoort de zorgen, doelen en waarden van de cliënt en diens overtuigingen over wat wel
en niet mogelijk is;

c. Maakt onderscheid tussen woorden, toon en lichaamstaal;
d. Vat samen, parafraseert, herhaalt en spiegelt wat de cliënt heeft gezegd om

helderheid en wederzijds begrip te verzekeren;
e. Bemoedigt, accepteert, verkent en versterkt het vermogen van de cliënt om uiting te

geven aan gevoelens, ideeën, issues, overtuigingen, suggesties en dergelijke;



f. Integreert de ideeën en suggesties van de cliënt en bouwt er op voort;
g. Geeft de “bottom-line” ofwel begrijpt de essentie van wat de cliënt communiceert en

helpt de cliënt de volgende stap te zetten in plaats van mee te gaan in lange,
beschrijvende verhalen;

h. Stelt de cliënt, zonder oordeel of gehechtheid, in staat om lucht te geven aan zijn
gevoelens en de situatie te verhelderen, zodat volgende stappen gezet kunnen
worden;

6. Effectieve vragen stellen - Het vermogen om vragen te stellen die de informatie opleveren die
nodig is om zowel de cliënt als de coachingrelatie maximaal te dienen.

a. Stelt vragen die blijk geven van actief luisteren en begrip voor het perspectief van de
cliënt;

b. Stelt vragen die leiden tot ontdekkingen, inzicht, betrokkenheid of actie (bijvoorbeeld
vragen die de cliënt’s aannames op een uitdagende wijze ter discussie stellen);

c. Stelt open vragen die leiden tot grotere helderheid, meer mogelijkheden of nieuwe
inzichten;

d. Stelt vragen die de cliënt stimuleren te doen wat hij wenst en vermijdt vragen die de
cliënt ertoe brengen zich te rechtvaardigen of achterom te kijken;

7. Openhartig communiceren - Het vermogen om effectief te communiceren tijdens
coachingsessies en om taal te gebruiken die maximaal positieve impact heeft op de cliënt.

a. Is helder, uitgesproken en direct in het geven van feedback;
b. Herkadert en legt verbanden om de cliënt vanuit een ander perspectief te helpen

begrijpen wat hij wil of waar hij onzeker over is;
c. Formuleert heldere coachingdoelstellingen, houdt zich aan de agenda, maakt duidelijk

waartoe technieken of oefeningen dienen;
d. Gebruikt taal die passend en respectvol is voor de cliënt (is bijvoorbeeld niet

seksistisch, racistisch of technisch en gebruikt geen jargon);
e. Gebruikt metaforen en analogieën om een bewering te illustreren of een beeld te

schetsen;

D. Het leerproces bevorderen en resultaten bereiken

8. Bewustheid creëren - Het vermogen om verschillende bronnen van informatie te integreren en
op de juiste waarde te schatten, en om interpretaties te geven die de cliënt helpen om
bewustheid te verwerven en zodoende het gestelde doel te bereiken;

a. Neemt niet op voorhand aan wat de cliënt over zijn problemen vertelt en laat zich niet
meeslepen door het verhaal van de cliënt;

b. Stimuleert de cliënt te streven naar meer begrip, bewustheid en duidelijkheid;
c. Herkent en benoemt voor de cliënt zijn onderliggende zorgen, een typische of

vastgeroeste manier om naar zichzelf en de wereld te kijken, het verschil tussen feiten
en interpretaties, en het onderscheid tussen gedachten, gevoelens en handelingen;

d. Helpt de cliënt om nieuwe gedachten, overtuigingen, waarnemingen, emoties,
stemmingen, etc., te ontdekken die zijn vermogen vergroten om in actie te komen en
te bereiken wat belangrijk voor hem is;

e. Wijst de cliënt op nieuwe perspectieven en inspireert hem om vanuit andere
gezichtspunten te kijken en nieuwe mogelijkheden voor actie te onderzoeken;

f. Helpt cliënten om de verschillende, met elkaar samenhangende factoren te zien die
henzelf en hun gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld gedachten, emoties, lichaam en
achtergrond);

g. Vertelt zijn inzichten aan de cliënt op een manier die nuttig en zinvol is voor de cliënt;
h. Stelt vast waar de cliënt sterk in is en op welk gebied hij nog veel kan leren, en waar

hij zich tijdens de coaching het meest op moet richten;
i. Vraagt de cliënt om onderscheid te maken tussen triviale en belangrijke zaken,

situationele en terugkerende gedragingen, wanneer hij een verschil ziet tussen wat de
cliënt zegt en doet;

9. Acties bedenken - Het vermogen om samen met de cliënt mogelijkheden te
scheppen om steeds te blijven leren, tijdens de coaching en in het dagelijkse leven, en
om nieuwe acties te ondernemen die op de meest effectieve wijze leiden tot de
afgesproken coachingdoelstellingen.

a. Brainstormt met de cliënt over en helpt de cliënt met het bedenken van acties
die hem in staat stellen om datgene wat hij geleerd heeft in de praktijk te
brengen en te verdiepen;

b. Helpt de cliënt om de specifieke problemen en uitdagingen die cruciaal zijn
voor de afgesproken coachingdoelstellingen systematisch onder de loep te
nemen;



c. Zorgt ervoor dat de cliënt alternatieve ideeën en oplossingen onderzoekt, op
waarde schat en op basis daarvan consistente beslissingen neemt;

d. Bevordert actief experimenteren en ‘zelfontdekking’, en stimuleert dat de
cliënt datgene wat in de sessie is besproken of geleerd meteen in zijn werk-
en /of leefomgeving toepast;

e. Viert successen van de cliënt en prijst zijn mogelijkheden om in de
toekomst nog verder te groeien;

f. Stelt aannames en perspectieven van de cliënt ter discussie zodat deze
nieuwe invalshoeken en nieuwe mogelijkheden voor actie ontdekt;

g. Oppert of bepleit gezichtspunten die passen bij de doelen van de cliënt en
moedigt de cliënt aan om deze te overwegen, zonder zelf aan één
gezichtspunt te hechten;

h. Helpt de cliënt om tijdens de coachingsessie onmiddellijk in actie te komen
en geeft daarbij ondersteuning;

i. Moedigt aan om grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan, maar
draagt tegelijkertijd zorg voor een prettig leertempo;

10. Doelstellingen en plannen formuleren - Het vermogen om een effectief
coachingplan met de cliënt op te stellen en zich eraan te houden;

a. Voegt alle beschikbare informatie samen en stelt met de cliënt
doelstellingen en een coachingplan op waarin de issues van de
cliënt en zijn voornaamste leergebieden en ontwikkelingspunten zijn
opgenomen;

b. Maakt een plan met haalbare, meetbare en specifieke resultaten
met een deadline;

c. Maakt aanpassingen op dat plan als het coachingproces en/of
veranderingen in de situatie daar aanleiding toe geven;

d. Helpt de cliënt om andere bronnen te zoeken en aan te boren voor
zijn leerproces (bijvoorbeeld boeken, andere professionals, etc)

e. Identificeert in een vroeg stadium successen die belangrijk zijn voor
de cliënt en zet zich daarvoor in;

11. Bevorderen dat de cliënt vooruitgang boekt en verantwoordelijkheid
neemt - Het vermogen om de aandacht gevestigd te houden op wat voor de
cliënt belangrijk is, en om de verantwoordelijkheid voor actie bij de cliënt te
laten;

a. Vraagt in heldere termen acties van de cliënt die de cliënt dichter bij
zijn gestelde doel brengen;

b. Houdt de vinger aan de pols door de cliënt te vragen naar de acties
waaraan de cliënt zich in vorige sessie heeft gecommitteerd;

c. Toont waardering voor wat de cliënt na de voorgaande
coachingsessie heeft gedaan, niet heeft gedaan, heeft geleerd of
zich bewust is geworden;

d. Bereid zich op een effectieve wijze voor, ordent en bespreekt
informatie die tijdens de sessies met de cliënt naar boven komt;

e. Houdt de cliënt tussen de sessies in op het spoor door te letten op
het coachingplan, de resultaten en overeengekomen acties, en
mogelijke onderwerpen voor volgende sessies.

f. Focust op het coachingplan maar is ook bereid om gedragingen en
acties aan te passen en tijdens sessies een andere richting in te
slaan als het coachingproces daarom vraagt;

g. Plaatst het besprokene en de doelstelling van de cliënt in de context
van het grote geheel en is in staat soepel tussen beiden te
schakelen;

h. Moedigt de cliënt aan zelfdiscipline te betonen en houdt de cliënt
verantwoordelijk voor wat hij zegt te gaan doen, voor de resultaten
van een voorgenomen actie, of voor een specifiek plan met een
daaraan gekoppeld tijdschema;

i. Ontwikkelt het vermogen van de cliënt om beslissingen te nemen,
om de belangrijkste kwesties onder ogen te zien en aan te pakken,
en zich te ontwikkelen (om actief om feedback te vragen, prioriteiten
te stellen, het leertempo te bepalen en te reflecteren op en te leren
van ervaringen);

j. Confronteert de cliënt op een opbouwende wijze met het feit dat hij
niet heeft gedaan wat hij had gezegd te zullen doen.


