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1. Introductie 
Het doel van deze Ethische Code (EC) is de 
'professionaliteit' van de coaches van JoBer Coaching 
onder woorden te brengen en deze omschrijving als 
leidraad te laten dienen voor het professioneel 
functioneren van coaches.  
 

De EC 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.  
 

2. Definities 
Coach Iemand die coacht; in het bijzonder 

iemand die dat beroepsmatig doet.  
 
Coachee  Iemand die gecoacht wordt, in het 

bijzonder door een professionele coach.  
 
Coachen Het strategisch en tactisch aanwenden 

van voornamelijk psychologische, 
spirituele, en communicatieve 
vaardigheden en technieken, teneinde 
een individu of groep op eigen kracht 
bepaalde, zelfgekozen doelen te laten 
bereiken.  

 
Coaching Het proces van coachen en gecoacht 

worden op basis van een overeenkomst. 
 
N.B. In de tekst wordt, daar waar het woord 'hij' wordt 
gebruikt, zowel hij als zij bedoeld.  
 
3. Uitgangspunten 
JoBer Coaching gaat er van uit dat:  
1. de coachee 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. 
Dientengevolge is de coachee ook zelf 
verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is 
hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.  

 
2. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig 

zijn, in die zin dat beiden unieke en 
complete mensen zijn, vol mogelijkheden.  
 

3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van 
de coachee prioriteit hebben boven die van de coach. 

 

4. Verklaring  

Iedere coach van JoBer Coaching, heeft verklaard zich 
vrijwillig en volledig te houden aan de EC die onderstaand 
wordt weergegeven.  
 
 

 
De EC telt vier paragrafen:  
1. Respect  
2. Integriteit  
3. Verantwoordelijkheid  
4. Professionaliteit  
 
 
§ 1 Respect  

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van 
waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en 
menselijke waardigheid in het bijzonder.  
 
§ 2 Integriteit  
Integriteit betekent dat de coach eerlijk is, betrouwbaar 
en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.  
Een coach moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd 
een vertrouwensrelatie op te bouwen met een coachee, hij 
moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat 
lukt alleen zolang de coachee weet én aanvoelt dat de 
coach integer is. Maar niet alleen daarom is integriteit één 
van de belangrijkste competenties die een coach moet 
bezitten. De integriteit van iedere coach afzonderlijk is 
belangrijk voor alle coaches in de beroepsgroep samen, 
daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, 
onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan 
schaden.  
 
§ 3 Verantwoordelijkheid  
Verantwoordelijkheid houdt in dat de coach zich bewust is 
van zijn grenzen en dat hij te allen tijde het belang van de 
coachee voorop stelt. 
Een beroepscoach neemt door het aangaan van een 
coaching relatie verplichtingen op die niet alleen een 
zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, 
maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in 
het algemeen en alle betrokkenen bij het coaching proces 
in het bijzonder.  
 
§ 4 Professionaliteit  
Beroepscoaches hebben, zoals het woord al zegt, van 
coachen hun beroep gemaakt. Voor hen is  
coachen een vak, een professie. De coach houdt werk en 
privé gescheiden van elkaar.  
De coach doet aan intervisie en zelfreflectie en is continu 
bezig zich te ontwikkelen. 
Hun klanten, met name de coachees, maar ook 
bijvoorbeeld bedrijven die werknemers, managers of 
leden van de raad van bestuur de mogelijkheid geven zich 
te laten coachen, verwachten niet alleen dat 
beroepscoaches hun beroep deskundig en op hoog niveau 
uitoefenen, zij hebben er zelfs recht op.  
 


