Gedragscode voor de Opleiding Transpersoonlijk Coachen
Definities
Coachen: Dit is een creatief en uitdagend proces waarbij de coach in relatie met de cliënt, de cliënt inspireert
zijn (trans)persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.
IC: International Coaching Federation
TPC: Transpersoonlijk Coach en Trans Persoonlijk Coach opleiding, de coaching opleiding van de ICU
Een professionele Coaching relatie: Er is sprake van een professionele coaching relatie wanneer er een
afspraak bestaat waarbij de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk zijn.
Een TPC Professionele Coach: Dit is een coach die ermee ingestemd heeft de ICF-kerncompetenties te
hanteren ((http://www.coachfederation.org/research-education/icf-credentials/core-competencies/)) en zich te
houden aan de gedragsregels/ethische code (http://www.coachfederation.org/ethics/).
Om de verschillende rollen in de coaching relatie te verduidelijken is het vaak nodig een onderscheid te maken
tussen de cliënt en de sponsor. In de meeste gevallen zijn cliënt en sponsor dezelfde persoon en om die reden
worden beiden aangeduid als cliënt. Echter om reden van duidelijkheid definieert de International Coaching
Federation deze rollen als volgt:
Cliënt: De cliënt is de persoon die wordt gecoached
Sponsor: De sponsor is de rechtspersoon (inclusief de vertegenwoordiger daarvan) die de coaching betaalt
en/of regelt. In alle gevallen moet in de coaching-afspraak duidelijkheid verschaft worden over de rechten,
rollen en verantwoordelijkheden voor zowel de cliënt als de sponsor voor zover dit verschillende personen
betreft.
Student: De student is degene die zich heeft opgegeven voor de coaching training of werkt met een coach
supervisor met als doel het coaching proces te leren of zijn of haar coaching deskundigheid te vergroten.
Tegengestelde belangen: dit betreft een situatie waarin de coach een zodanig privé of persoonlijk belang heeft
dat het zijn of haar rol als coach en professional beïnvloed.
TPC-opleiding
Als student van de TPC-opleiding:
1)Zal ik op zoveel mogelijk TPC-cursusdagen aanwezig zijn. Ik zal op zijn minst deelnemen aan 85% van
de cursusdagen. Wanneer ik een dag gemist heb zal ik ICU verzoeken of ik deze dag kan inhalen bij een
andere groep. Voor zover dit volgens ICU mogelijk is.
2) Zal ik op tijd zijn voor de cursusdagen en andere ontmoetingen.
3) Zal ik actief deelnemen aan de cursusdagen en andere ontmoetingen.
4) Zal ik de opdrachten/het huiswerk maken zoals opgegeven door de TPC-opleiding.
5) Zal ik me op respectvolle en verantwoordelijke wijze gedragen ten opzichte van mijn medestudenten en
leraren.
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Gedragscode van de Transpersoonlijk Coach opleiding
Voorwoord: Professionele TPC-coaches streven ernaar zich te gedragen op zo’n manier dat het beroep van
coach in een goed daglicht wordt gesteld. Ze respecteren het feit dat er verschillende benaderingen van
coachen mogelijk zijn; ze erkennen dat ze ook gebonden zijn aan wetten en regels die op hen van toepassing
zijn,
Sectie 1:
Als coach:
6) Bevestig ik dat ik passende actie zal ondernemen met de coach, trainer of coach-mentor en/of contact zal
opnemen met ICU ingeval er sprake is van een inbreuk op de gedragscode of dat deze geweld wordt
aangedaan. Dit zal ik doen zodra ik dit opmerk, zowel wanneer ikzelf erbij betrokken ben of een wanneer dit
een ander betreft.
7) Zal ik anderen op de hoogte brengen en bewust maken van de verantwoordelijkheden zoals deze door deze
regels zijn vastgesteld. Deze anderen omvatten ook organisaties, werknemers, sponsors, coaches en
anderen.
8) Zal ik me onthouden van onwettige discriminatie in mijn beroepsmatige activiteiten, dit omvat discriminatie
op grond van leeftijd, ras, geslacht, geloof, etniciteit, seksuele geaardheid, nationaliteit of beperkingen.
9) Ben ik waarheidsgetrouw in mijn gesproken en geschreven uitlatingen over wat ik aanbied als coach, over
het beroep als coach of over de ICF.
10) Erken ik dat de gedragscode van toepassing is op mijn relatie met cliënten, studenten, mentoren en
supervisors.
11) Ben ik waarheidsgetrouw over mijn coaching kwalificaties, expertise, ervaring, diploma’s en TPC en ICFcertificaten.
12) Erken ik de inspanningen en bijdragen van anderen en zal niet doen alsof ze van mij zijn. Ik begrijp dat
wanneer ik me hier niet aan houd ik wettelijk gezien door een derde partij ter verantwoording kan worden
geroepen.
13) Zal ik te alle tijden er naar streven te erkennen dat persoonlijk kwesties mijn coaching kwaliteiten of mijn
professionele coaching relaties in de weg kunnen staan, hinderen of ermee in conflict kunnen komen.
Wanneer feiten of omstandigheden dit noodzakelijk maken zal ik onmiddellijk professionele hulp zoeken en
bepalen welke actie nodig is. Dit kan ook betekenen dat ik mijn coaching relatie met een cliënt onderbreek of
beëindig.
14) Gedraag ik me tijdens coaching training, coaching, mentoring en coaching supervisie volgens de ICFgedragscode.
15) Gebruik, bewaar en ontdoe ik me van al het materiaal, inclusief elektronische gegevens en communicatie,
zoals dat tijdens de coaching is ontstaan op zo’n manier dat de vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy wordt
gewaarborgd. Dit volgens de gangbare wettige en afgesproken overeenkomsten.
16 Zal ik de contact informatie (email adressen, telefoonnummers etc.) van ICU leden alleen gebruiken
volgens de aanwijzingen van de ICU.
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Sectie 2: Tegenstrijdige belangen
Als coach:
17) Zal ik trachten (mogelijke) tegenstrijdige belangen te vermijden en voor zover ze er zijn hier open over te
zijn. Ik zal aanbieden mezelf terug te trekken in het geval hier sprake van is.
18) Zal ik mijn cliënt of diens sponsor op de hoogte brengen van alle geldelijke compensatie die ik ontvang van
een derde partij voor verwijzingen door of van de cliënt.
19) Onderhoud ik een gelijkwaardige relatie met de cliënt, ongeacht de vorm waarin de betaling plaatsvindt.
Sectie 3: Professioneel gedrag bij Cliënten
Als coach:
20) Zal ik cliënten of mogelijke cliënten op een ethisch verantwoorde manier de waarheid vertellen over de
potentiele waarde van het coaching proces of over mijn vermogens als coach.
21) Zal ik een duidelijke afspraak maken met mijn cliënten en sponsors voor ik aan de coaching relatie begin
en me aan deze afspraak houden. Deze afspraak betreft de rollen, verantwoordelijkheden en de rechten van
alle partijen die erbij betrokken zijn.
22) Zal ik mijn coaching cliënt en sponsor(s) voor de eerste ontmoeting een aantal zaken duidelijk uitleggen en
ernaar streven dat ze deze begrijpen. Dit betreft: de aard van de coaching, de aard en beperkingen van
vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en elk ander onderdeel van de coaching overeenkomst of het
contract.
23) Ben ik verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke cultureel bepaalde grenzen van fysiek contact met
cliënten en sponsors.
24) Vermijd ik elke seksuele of romantische relatie met huidige cliënten of sponsors, studenten, mentoren of
supervisors. Verder zal ik alert zijn op mogelijke seksuele intimiteit tussen de verschillende partijen, waartoe
behoren degenen die ondersteunend werk doen, en assistenten. Ik zal actie ondernemen in geval van
noodzaak met als doel een veilige omgeving te creëren.
25) Ik respecteer het recht van de client om de coaching relatie te beëindigen op welk moment dank ook, met
in acht neming van de voorwaarden van de coaching-overeenkomst. Ik let op aanwijzingen dat de client niet
langer baat heeft bij de coaching.
26) Ik zal de client of sponsor aanmoedigen van coach te veranderen als ik denk dat dit beter is voor de client.
27) Ik zal mijn client aanmoedigen gebruik te maken van de diensten van een andere professional als ik denk
dat dit nodig of nuttig zal zijn.
Sectie 4: Vertrouwelijkheid/Privacy
Als Coach:
28) Houd ik me aan de meest strikte vertrouwelijkheid voor wat betreft de informatie verkregen van client of
sponsor, tenzij openbaarheid vereist wordt door de wet.
29) Heb ik duidelijke afspraken over hoe informatie tussen coach, client en sponsor wordt uitgewisseld.
Deze gedragscode is een bewerking van de Nederlandse ICF website.
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