Gedragscode individuele sessies
2019 - 2020
1. Gelijkwaardigheid :
-

-

De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn volkomen gelijkwaardig, in die zin dat
beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
De opdrachtnemer behandelt en benadert ieder mens als gelijkwaardig, en houdt
rekening met de mogelijkheden en noden van de opdrachtgever.
De opdrachtgever uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé
- als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij
wél of niet wil. Zo is de opdrachtgever ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij
maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
De opdrachtnemer laat ruimte voor de opdrachtgever om eigen beslissingen te maken.
De beide partijen gaan geen sexuele of andere intieme relatie aan met elkaar gedurende de
begeleiding.

2. Integriteit :
- De opdrachtnemer streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. Hij is eerlijk en
oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
- Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of die de algemeen aanvaarde
regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
- Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt
in overeenstemming daarmee.
- Hij maakt onderscheidt tussen een prof. therpeutische of coachingsrelatie en andere
relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Bij dreigende vermenging
van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
3. Verantwoordelijkheid :
- De opdrachtnemer erkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel
bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de opdrachtgever en mogelijk ook op
derden.
- De opdrachtnemer kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn
persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
- De opdrachtnemer is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de
invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
- Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld
indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
- Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk
van de relatie met een opdrachtgever
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4. Professionaliteit
- De opdrachtnemer neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past
zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal
ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
- Hij blijft zichzelf voortdurend ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en
onderzoekt nieuwe methoden. Zijn curriculum wordt voortduren bijgesteld en ter
beschikking gesteld.
- Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar eventuele schade waar hij als
opdrachtnemer op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
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