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ICF Nederland – hét portaal voor coaching in Nederland
ICF-Nederland, opgericht in 2006, is een o�ciële afdeling van de Internationale Federatie van Coaches. 

De�nitie van coaching

ICF de�nieert coaching als “samenwerken met 
cliënten in een stimulerend en creatief proces 
dat hen inspireert om hun persoonlijke en 
professionele potentieel tot het uiterste te 
benutten”. Coaching is een speci�eke dienst 
en onderscheidt zich duidelijk van therapie, 
consultancy, mentorschap of training. 
Personen die een coaching traject aangaan 
kunnen verwachten dat zij nieuwe perspec-
tieven zullen ervaren, persoonlijke uitdagin-
gen en kansen, verbeterde vaardigheden in 
het maken van overwegingen en beslissingen, 
verhoogde e�ectiviteit in intermenselijke 
relaties  en  meer  zelfvertrouwen  bij  het 
uitvoeren van hun taken en rollen in het leven. 

International Coach Federation (ICF)

De International Coach Federation is de meest 
vooraanstaande wereldwijde organisatie voor 
coaches, met meer dan 14.000 leden in bijna 90 
landen. De ICF wijdt zich volledig aan het bevor-
deren van het beroep van coach door het 
opstellen van hoge ethische eisen, het voorzien 
in onafhankelijke certi�cering en het opbouwen 
van een wereldwijd netwerk van gecerti�ceerde 
coaches. Meer informatie over hoe u een ICF 
gecerti�ceerde coach kunt vinden of kunt 
worden treft u aan op onze website:      
www.ICF-NL.org .

Voordelen van het lidmaatschap

Toegang tot internationaal centrum van                    
informatie en middelen – Resource center
Internationaal en lokaal platform 
voor netwerken
Ondersteuning van coaches bij 
het verkrijgen van ICF Certi�catie
Workshops
Conferenties 
Leden website
Communicatie naar ICF Global

Ons programma voor certi�catie

De doelstelling van het ICF Certi�catie.

Programma is: 
1.   Het vaststellen en toepassen van minimale 
maatstaven voor de kwali�catie van professio-
nele coaches en instanties die coaches opleiden. 
2.   De gemeenschap er van overtuigen dat deel-
nemende coaches en opleidingsinstituten 
voldoen aan deze minimale maatstaven, of deze 
overtre�en. 
3. De positie van het beroep van coach 
versterken en aangeven dat dit een speci�ek en 
zelfregulerend vak is. 
De ICF certi�catie wordt toegekend aan profes-
sionele coaches en instanties  die   coaches  
opleiden indien zij kunnen aantonen dat zij 
voldoen aan deze minimale maatstaven of deze 
zelfs overtre�en.
 
Associate Certi�ed Coach (ACC)® 
Professional Certi�ed Coach (PCC)® 
Master Certi�ed Coach (MCC)® 

Met als fundament de brede ervaring van het 
ICF  en  het groeiende internationale en natio-
nale netwerk is ICF-NL de steunpilaar voor 
coaching in Nederland. ICF steunt en 
informeert haar leden, coaches en cliënten 
over een groot aantal verschillende onderwer-
pen, die variëren van certi�catie en  training 
tot gedragscodes en vakbekwaamheid. ICF 
streeft er naar het beroep van coach te verder 
te ontwikkelen. 
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Vitaliteit en coaching

Wat is vitaliteit? Levenskracht, een overvloed aan 

energie. Vitaliteit is ook het vermogen om te her-

stellen van ‘aanslagen’ en in een gezond systeem 

is het de natuurlijke gesteldheid waarbij de ‘vitale 

systemen’ optimaal functioneren. Wat zijn die 

vitale systemen? Het immuunsysteem, onze emo-

tionele energie, onze kracht van denken en ons 

gedrag. Als onze vitaliteit optimaal is ‘springen we 

bij wijze van spreken uit bed’, en ‘nemen we het 

leven met beide handen bij de hoorns’. En omdat 

de verwachting in ons systeem zit dat we snel 

en effectief herstellen kunnen we ons pro-actief 

blijven richten op die zaken die echt belangrijk 

voor ons zijn.

Wij zijn gemaakt voor vitaliteit. Kijk bijvoorbeeld 

naar een uitgerust en gevoed kind, de energie lijkt 

onuitputtelijk. Zelfs al lukt iets niet voor de 10de 

keer op rij, de 11de poging wordt met enthousi-

asme aangegaan.

Toch kan onze vitaliteit ook verminderen en dat is 

ernstig want onze vitaliteit is onze levensader. Het 

geeft ons onze natuurlijke energie en daarmee de 

kracht om te kunnen dealen met de uitdagingen 

van het leven.

Er zijn vele oorzaken die bijdragen aan een ver-

mindering in vitaliteit, er staan er twee centraal:

1. Hoe goed je bent in het bevredigen van jouw 

behoeften. 2. Wat je geleerd hebt over jouw 

levenskracht, waar je invloed ligt, welke energie 

je wel/niet zou moeten onderdrukken of vrij mag 

laten en in welke mate je anders en uniek mag 

zijn enzovoort. Voor coaches lijkt het logisch om 

op dit laatste punt in te gaan, echter ik wil het 

liever over het eerste hebben.

De meeste van ons zullen denken dat eten, slapen 

en veiligheid zo ongeveer onze ‘tekort behoeften’ 

zijn. Met andere woorden, deze moeten bevre-

digd worden anders overleven wij niet. Maslow 

heeft ons dat al lang geleden geleerd. Waar min-

der mensen zich bewust van zijn is dat ‘behoeften’ 

zoals verbinding, eigenwaarde, zelfvertrouwen 

enzovoort ook ‘tekort behoeften’ zijn. En ook die 

dienen adequaat bevredigd te worden. 

In de juiste bevrediging van onze behoeften 

ligt een basis voor onze vitaliteit. Een van de 

belangrijke redenen voor het verminderen van 

levenskracht? Het inadequaat ‘bevredigen’ van 

onze ‘tekort behoeften’! Je zou namelijk kunnen 

zeggen dat wanneer iemand zich eenzaam voelt 

en een stuk chocola pakt op ongeschikte wijze 

een tekort probeert te bevredigen en omdat 

het tekort niet echt bevredigd wordt, wordt ‘de 

honger ook niet gestild’. Uiteindelijk kan het 

inadequaat bevredigen van onze tekorten leiden 

tot allerlei problemen. Vermoeidheid, uitputting, 

burn-out en zelfs depressie.

Een van de primaire taken van een coach is dan 

ook iemand te herleren hoe je een tekort werke-

lijk bevredigt. Iemand leren dat perfectionisme 

niet leidt tot meer eigenwaarde, dat zelfvertrou-

wen niet groter wordt door een ander kleiner 

te maken, dat eenzaamheid niet verdwijnt door 

alcohol of drugs, dat macht uiteindelijk geen vol 

gevoel van Zelf doet ontstaan. 

Dat brengt een belangrijke vraag in het vizier. 

Hoe vitaal voel jij je als coach op een schaal van 

0 tot 10?

Welke mechanismen heb jij ontwikkeld waarmee 

je jouw tekorten inadequaat bevredigt?

Hoeveel zelfbewustzijn heb jij over je beweegre-

denen?

Zou jij jouw eigen vitaliteit willen vergroten?

Hoe graag wil je dat? Hoe zou je dat kunnen gaan 

doen?

Of … heb je een coach nodig?
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Wassili Zafiris is Verander-expert. Als meta- coach, 

NeuroSemantisch- en NLP Master trainer en bege-

leidt hij transformatie processen bij particulieren, 

internationale ondernemingen en de afgelopen 

jaren ook het Nederlands dames Volleybal team. 

Zijn nieuwste boek ‘IK BEN niet alleen op de wereld’ 

verdiende in 2011 een nominatie voor het beste 

ondernemersboek van het jaar en in 2012 voor het 

beste managementboek.

Voor meer info en contact: www.wassilizafiris.nl

NIEUW BESTUUR ICF NEDERLAND
De International Coaching Federation chapter Nederland (ICF Nederland) heeft per 16 februari 2012 een nieuw bestuur. De sa-
menstelling is nu als volgt. Johan van Bavel is voorzitter (was secretaris), Ericka Kuijters is secretaris en tevens inkomend voorzitter 
voor 2013 en Laura van Tuin is het algemene bestuurslid. Tot slot wordt het penningmeesterschap vervuld door Frank Kanen. De 
speerpunten van het bestuur het komende jaar zijn de marketing van de vereniging in NL én de ondersteuning van de leden in 
het certificeringstraject.


