
Protocol Coaching Professional van het Jaar

ln onderstaand protocol zijn alle handelingen en voonĺaarden vastgelegd waaraan alle
deelnemers, voorgedragen coaches, genomineerde coaches, leden van de vakjury, sponsoren
én leden van de organisatie zich (bij deelname) verplichten.

01. Begrippenlijst
01.01 Deelnemer

ledereen die in welke rol dan ook deelneemt aan de verkiezing van de Coaching
Professional van het Jaar of aan de verkiezing van de Steunpilaar van het Jaar.

01.02 Voorgedragencoaches
De coaches dle zijn voorgedragen dooľ minimaal één persoon, zijnde een ldanUrelatie of
een collega coach-

01.03 Genomineerde coaches
De coaches die zijn voorgedragen door twee klanten / relaties en een collega-coach en
een portfolio hebben aangeleverd dat geaccordeerd is door de organisatie.

01.M Leden van de vakiury
ledere coach in Nederland kan zich aanmelden als lĺd van de vakjury indien hij een
KvK-inschrijving of een functieomschrijúng en een referentie over zijn werk heeft

aangeleverd.
01 .05 De organisatie

De organisatie van Coaching Professional van het Jaar is in handen van Sander Vrugt
van Keulen / CT2, Ria Kerstens / Tekst & Uitleg en Jos Hazebroek / Certiforce

Certificatie instelling.
01.06 De website

www.coachinoorofessionalvanhetiaar.nl
01.07 Criterium Gericht lnterview (CGl)

Het systematisch beoordelen van een kandidaat op vooraf gestelde competenties
op basis van een gericht interview.

01.08 Regio's
Ten behoeve Van deze Verkiezing is Nederland onderverdeeld in úer Regio's: Regio
Noord (provincie Groningen, Friesland en Drenthe), Regio Oost (provincie Overijssel en
Gelderland), Regio Zlid (provincie Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Regio West
(Proúncie Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zlid-Holland).

01.09 Digitaal portfolio

Het digitaal portfolio (aan te leveren door de voorgedragen coach) bestaat uit de volgende
onderdelen:
- CV met inÍormatie over gevolgde opleidingen en vervvorven lovalificaties
- visie op coachen
- beschrijving van de eigen coachingaanpak
- reflectieverslag over de laatste drie coachingopdrachten
_ reflectieverslag van minimaal één casus waarin de coaching niet naar
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tewedenheid verliep.

01.10 Belangrijke data:
í 9 december 201 1

- Website www.coachingprofessionalvanhetiaar.nl live

22ianuan20'1224:OOu-
_ mogelijkheid tot voordrachťnominatie sluit
- start van de stemronde
29 ianuari 2O1 2 24 :O0u -

- sluiting mogelijkheid digitaal portfolio

5 februan 2O12. 24:0Ou.
- aanmelding voor de vakjury sluit
- vaststelling top 5 per regio
19 Íebruari 2o12. 24:00u.
- beéindiging stemronde
03maart2912
- uitreiking prijzen Coaching Professional van het Jaar 2012
(samen met Steunpilaar van het Jaar 2O'12)

02. A(koordverklaring protocol
Elke deelnemer verklaart automatisch bij deelname akkoord te gaan met al het gestelde ĺn dit
protocol. Daarloe zal hij/zij te allen tiide gewezen worden op dit protocol zoals dat op de website
bekend zal worden gemaaK aan allen die daar kennis van willen nemen.

03. Volgordelijke procedure verkaezing Coaching pĺofessional van het Jaar
ledere professionele coach in Nederland kan worden voorgedragen als deelnemer aan de
verkiezing voor Coaching Professional van het Jaar. Daarbij worden een aantal stappen
doorlopen die hierna in chronologische volgorde worden beschreven:

03.01 Voordracht
a. Een professionele coach kan worden voorgedragen door een klant of een collega-coach. Dit
kan worden gedaan door een motivatie op te geven bij de inwlling van het formulier op de
website.

b- Bij het voordragen van een coach wordt gewaagd of en welke persoonsgegevens van de
voordrager mogen worden vermeld bij de betreffende motivatie als deze op de website geplaatst

wordt.

03.02 Akkoordverklaring voordracht
a. Na de eerste voordracht waagt de organisatie de Voorgedragen coach of hýzij akkoord is met
de voordracht en daarmee wil deelnemen aan de verkiezing van de Coaching Professional van
het Jaar.
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b. Í\/eedoen houdt in dat de betreffende coach zijnlhaar contact gegevens controleert en er
(mede) zorg voor zal dragen dat zijn voordracht uiteindelijk wordt ondeľsteund door minimaal
twee klanten én minimaal één collega_coach.

c. Na akkoord van de voorgedragen coach wordt hijizij vermeld op de website, inclusief het

aantal vooĺdrachten1, in de lijst 'Status voordracht Coaching Professional Van het Jaať- Daarbij
zullen ook de motivaties worden vermeld, al dan niet anoniem (zie artikel 03.01 b)

03.03 Digitaal oortfolio wllen en aanleveren
Na de akkoordverklaring ontvangt de voorgedragen coach een digitale link per email van
Certiforce Certificatie-instelling om de bewijsstukken van ziln i haar professionaliteit te uploaden
in zijn / haar digitale portfolio. De voorgedragen coach heeft twee weken de tijd om te zorgen dat
het portfolio aangeleverd is bij Certiforce C.i.-

De voorgedragen coach wlt een digitaal portfolio in op de website van CertiÍorce
CertiÍicatie-instelling met bewijsstukken waaruit blijkt dat hij of zij op een professionele manier
het coachingsvak uitoefent.

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:
- CV met iníormatie over gevolgde opleidingen en verworyen kwalificaties
- visie op coachen
- beschrijúng van de eigen coachingsaanpak
_ een reflectieverslag over de laatste 3 coachingsopdrachten én van minimaal één casus waarin
de coaching niet naar tevredenheid verliep
- een geanonimiseerde samenvatting van het reflectieverslag (voor pubicatie op de website, ter
ondersteuning van de vakjuýeden bij de vaststelling van hun keuze)

Nadat zijnlhaar voordracht is ondersteund door minimaal twee klanten en minimaal één
collega-coach, wordt het portfolio binnen één week beooľdeeld op juistheid en volledĺgheid.

03.M CGI bii twiifel over het digitaal portfolio. de motivaties of andere onduideliikheden
Bij enige (inhoudelijke) twijÍel over het portfolio en of de motivaties zal door Certĺforce C.i. een
CGĺ worden gehouden met de voorgedragen coach.

03.05 Uitsluiting
De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een voorgedragen coach (of een
reeds genomineerde coach) uit te sluiten van de verkiezing. Dit zal resulteren in verwijdering van
alle gegevens over en van de betreffende coach van de website. Hierover zal enkel met de direct
betrokken personen gecommuniceerd worden.

1 Het aantal \oordrachten zal door de organisatie actueel worden bijgehouden op de website.
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03.06 Nominatie coaching professional
De voordracht wordt omgezet in een nominatie op het moment dat en als aan alle punten zoals
genoemd in 02'0í ťm 02.04 is voldaan. Voor de periode waarin de genomineerde kan worden
gestemd [zie 01. 10 "Belangrijke data'].

03.05 Plaatsing motivaties op de website
Alle voordracht-motivaties van de genomineerde coaches worden op de website geplaatst; deze
motivaties kunnen door de vakjuýeden worden gebruikt om hun stemverdeling te bepalen (zie
ook artikel 03.01b).

03.06 sluiting voordrachtpeňode en start van de stemronde.
De periode waarin een coachingprofessional kan worden voorgedragen eindigt op [zie 01.10
"Belangrijke data"l. Coaches die op dat moment minder dan de drie vereiste voordrachten
hebben gekegen, worden uitgesloten.

Een coach die wel de vereiste drie voordrachten heeft, maar ziin/haar digitale porfolio nog niet
heeft aangeleverd, kan dat nog steeds doen tot uiterlijk lzie 0í.'ĺ0 ''Belangrijke data'']. ook een
CGI kan nog plaatsvinden in geval van artikel 03-04. Als ook het CGI met een positief resultaat
wordt afgesloten worď de coach aĺsnog deÍinitief genomineerd. ln die gevallen beschĺkt de
genomineerde coach dus over een kortere periode waarin op hem gestemd kan worden.

03.07 Stem orocedure vakiurv
a. op uie gestemd kan vprden door de vakjury
De vakjuryJeden kunnen op alle genomineerde coaches stemmen, ongeacht de regio van de
betreffende coach of de regio van het vakjuýid'

b. online stemmen / ongeldige stemmen
De vakjuýeden hebben enkel de mogelijkheid om online úa het daarvoor bestemde formulieľ op
de website te stemmen. Elke andere wijze van stemmen is ongeldig.

c. de uijze tiaarop een vakjurylid zijn/haar stemmen kan verdelen
leder vakjuýid benoemt, door dňe stemmen uit te brengen, de coaching prďessional top 3 van
heel Nederland.

d. puntenv erdeling
ln het stemsysteem word het het toekennen van een 1e plaats omgezet in 3 punten, het
toekennen van een 2e plaats omgezet in 2 punten en het toekennen van een 3e plaats in 1 punt.
Het aantal, door ieder vakjuýid toegekende punten per genomineerde coach, wordt bij elkaar
opgeteld. Het totaal aantal punten dat een genomineerde coach heeft, bepaalt zijnlhaar plaats in
de ranglijst van zijnlhaar regio.
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e. vaststellen top 5 per regio
Vanaf [zie 0'l.'t0 "Belangĺijke data'] wordt per regio een top 5 bijgehouden op basis van het
aantal uitgebrachte stemmen. Deze top 5 per regio (in totaal 20 personen) kijgen allen een CGI
door Certiforce C.i. om de kwaliteit van de in het digitale portfolio aangeleverde bewijsstukken
nader te onderzoeken (authenticiteit, relevantie, actualiteit, variatie, kwantiteit) en eventuele
onduidelijkheden te VerheldeÍen.

De organisatie behoud zich ook in dit stadium het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de
verkiezing mocht daar aanleiding toe zijn, mede naar aanleiding van de uitkomsten van het CGI
(zie ook artikel 03.05). Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor om regio's samen te
voegen bij onvoldoende genomineerden.

f. cct
Het CGI wordt gehouden aan de hand van de bewijsstukken in het digitale portfolio en op basis
van onderstaand competentie profiel:

Een goede coachingprofessional beschiK over:
- Focus op ontwikkeling
- Vakmanschap in coachen
- Balans in eigen coachstijl
- Systeemgerichtheid

Deze eigenschappen zijn in het volgende competentieproÍiel uĺtgewerK' Een coaching
professional is:

0í. ln staat een krachtige leeromgeving te scheppen, het leerproces in fasen te verdelen
en om te gaan met diversiteit naar cliénten'
02. Gericht op de totale leef- en/of werkcontext van de cliént; maaK onderscheid tussen
meningen, belangen en principes; heeft aandacht voor posities, rollen, proceduľes, en
communicatiepatronen; bewaaK eigen grenzen.
03. Resultaatgericht met zelÍsturing als resultaatkenmerk; stimuleert eigen
verantwoordelijkheid Van cliént; laat keuzes voor acties aan de cliént.
04. ln staat de interactie met de cliént als begeleider vorm te geven; kan taakverdeling
met cliént vormgeven; verheldert wederzijdse verwachtingen; ÍealiseeÍt balans tussen
empathie en confrontiatie; kan omgaan met feedback geven en ontvangen.
05. ln staat methodisch en transparant te werken en geefr zeľfstandig vorm aan eigen
ontwikkeling als coach.

Om een nader idee te krijgen van de inhoud van het criteriumgericht interview zijn in dit formulier
voorbeeldaspecten weergegeven die tijdens het interview aan bod kunnen komen.
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g. V aststel ling uin naars
Het vaststellen van de winnaars gebeuĺt door het controleren Van de puntentotalen verkegen op
de w|jze zoals beschreven in aňikel 03.07; degene met het hoogste puntenaantal in de
betreffende regio wordt uitgeroepen tot de Coaching Professional van het Jaar, in die regio.

g. Beke ndm aking re s ultaten
Op [zie 01.10 "Belangrijke data"] worden de resultaten per regio (met andere woorden: er zijn
regionale winnaars van de verkiezing) bekend gemaakt tijdens een feestelijke (landelijke)

bijeenkomst.

04' Procedure deelnaĺĺe aan de vakjury
ledere professionele coach in Nederland kan lid worden van de vakjury. Daarbij wordt een aantal
stappen doorlopen dat hiema in chronologische volgorde worď beschreven:

M.0't lnwllen van het aanmeldingsformulier
Om je aan te melden als lid van de vakjury maak je gebruik van het formulier op de website. De
gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruild dan voor de vaststelling van de
beroepsuitoefening.

04.02 Vereĺsten / oo te geven gegevens om tot de Vakjury toe te treden
Om als lid van de vakjury toe te treden moet worden voldaan aan de volgende vereisten;
sommige van deze vereisten zullen moeten worden onderbouwd met bewiizen.

a. bevijzen
Om andere coaches te kunnen waarderen op hun kwaliteiten als vakjury is het een vereiste dat
er minimaal drie jaar ervaring is opgedaan als coach. Om dit aan te tonen wordt gewaagd om
úa de website de navolgende gegevens te uploaden:
coach in loondienst:
- Verklaring werkgever (waaruit blijkt dat de coach reeds drie jaar als coach functioneert)
- Verklaring werkgever (waaruit blijK dat de coach tot volle tewedenheid als coach functioneert)

zelfstandio oevestiode coach:
- KvK inschrijving (waaruit blljkt dat de coach reeds drie jaar als coach functioneert)
- referenties waaruit blijK dat de coach tot volle tewedenheid als coach functioneert

b- persans- en bedijfsgegevens
Daarnaast worden er adres en persoons- en bedrijfsgegevens gevraagd die ten dele (zoals
aangegeven op het formulier) worden getoond op de website pagina 'vakiuď.
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c. uitsluiting
As organisatie controleren wij de opgegeven informatie. Als er (bewust) onjuiste of onvolledige
inÍormatie gegeven wordt, kan de organisatie besluiten een aangeme|de coach als vakjury lid te
weigeren of uit te sluiten.

leder lid van de organisatie van deze verkiezing (zoals ook een sponsor) is uitgesloten als
vakjury lid. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

M.03 Plaatsing gegevens vakjury oo de website
Bij acceptatie worden de navolgende gegevens op de website geplaatst zodat iedereen kan zien
wie de leden van de vaklury zijn:
- naam
- bedrijfsnaam
- link naar (bedľijfs-)websĺte

M.04 Uitsluiting van de vakjurv
De organisatie behoudt zich het recht voor om een juýid te weigeren of uit te sluiten naar
aanleiding van klachten (die uitgebreid geverifieerd zullen worden door de organisatie) of als blijk
dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

M.05 Sluitino aanmeldinosoeriode vakiurv
Coaches kunnen zich aanmelden als vakjurylid tot [zie 01. 10 "Belangrijke data"].

04.06 Tegenorestatie
De enige tegenprestatie die van de vakjuýeden wagen, is het voeren van het logo "Coaching
Professional van het Jaar 20í 2 - va$uý' op een duidelijk zichtbare plaats op de website Van het
vakjuýid' met een directe link naar de homepage van de webs'lte (zie ook artikel 05.01).

05. Verplichte bijdrage aan pronotionele activiteiten
De organisatie werK zonder winstoogmerk of financieel gewin worden alle deelnemers verplicht
om bij te dragen aan de promotie van deze verkiezing door het plaatsen van een logo met link
naar de website.

05'0í Verolichte biidraoe
De diverse partijen verplichten zich bij deelname of betrokkenheid aan deze verkiezing (en na
akkoordverklaring van dit protocol) om op hun website (en andere publieke uitingen) een
vermelding of vermeldingen te plaatsen over hun status oÍ deelname (indien zij voldoen aan de
daarvoor geldende voonľaarden).
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05.01 Plaatsen van logo's
De diverse paÍtijen plaatsen logo's (met link naar de website) op hun website(s). De logo's
worden door de organisatie ter beschikking gesteld.

1' Coaching Professional van het Jaar 2012 - va$ury
2. Coaching Professional van het Jaar 2012 - genomineerd

3. Coaching Professional van het Jaar 2012 - winnaar Regio Noord
4. Coaching Professional van het Jaar 2012 - winnaar Regio Oost
5. Coaching Professional van het Jaar 2012 - winnaar Regio Zrid
6. Coaching Professional Van het JaaÍ 2012 - winnaar Regio West
7. Coaching Professional van het Jaar 2012 - sponsor
8' Coachĺng Prďessional van hď Jaar 2012 - organisďie

07' Geoľganiseerd zondeÍ inkoĺnsten
Alle kosten voor deze verkiezing worden gedragen door de organisatie via sponsoring, ruil en de
inzet van sociaal kapitaal' Er zijn geen inkomsten of financiéle bijdragen voor de organisatie; dit

mede om de onafhankelilkheid van de organisatie te waarborgen.

07.0'l Kosten
Deze veŔiezing wordt door de organisatie zonder winstoogmerk georganiseerd; er Vĺnden geen

betalingen plaats, alle verdiensten únden enkel plaats op basis van ruil of sponsoring.

07.02 Sponsoring of ruil

a. Sponsoring van deze verkiezing kan enkel gebeuren na goedkeuring en met medeweten van
de organisatie.

b. De organisatie zal te allen tijde elke mogelijke belangenverstrengeling met betrekking tot

sponsoring (of anderszins) tussen partijen' deelnemers oÍ anderen die betrol&en ziin bij deze
verkiezing, vermijden.

c. Sponsoren krijgen als tegenpr.estatie (ruil) vermelding(en) op de diverse uitingen van de
verkiezing. Dit zal per sponsor worden overeengekomen en vastgelegd.

08. PÍivacy state ÍĺE nt
08.01 Respect
De organisatie respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die ons wordt verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Door persoonsgegevens op te geven op de website gaat de bezoeker van de website /

deelnemer eĺmee akkoord dat de organisatie zijnihaar gegevens overeenkomstig dit Privacy
Statement gebruiK.
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08.02 Gebruik gegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en wijwillig zijn gegeven door deelnemers via de
website(-formulieren) of anderszins. Deelnemers kunnen persoonsgegevens opgeven om
informatie aan te wagen, om een coach voor te dragen, om deel te nemen als voorgedragen
coach, om deel te nemen als genomineerde coach, om deel te nemen als vakjuýid of om deel
te nemen als sponsor op welke wijze dan ook.

08.03 Vastleggen gegevens
De organisatie legt persoonsgegevens vast Vooĺ de uifuoering van de verkiezing. Die gegevens
kunnen door de organisatie worden gebruiK om de deelnemers te informeren over relevante
vordeňngen en de uitvoering van de verkiezing.

08.M Bezwaar
lndien de deelnemer hier bezwaar tegen heefr of als de deelnemer gegevens wil conigeren of
opwagen, kan hij contact met de organisatie opnemen úa de website. De ol'ganisatie Verstrekt
de persoonsgegevens van deelnemers niet aan derden zonder zijn uitdrukkeliike voorafgaande
toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

08.05 Cookies
Gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van de bezoeker van de website kunnen wij

vastleggen om te gebruiken voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van
en communicatie over de verkiezing.

Om u bij het bezoek aan een website van de verkiezing te kunnen herkennen, kunnen wij gebruik

maken van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het

bezoek van onze websites.

De door de bezoeker aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt, door ons
alleen in overeenstemming met de wet gebruiK en geschiedt op een behoorlijke en zorgwldige
manier. De bezoeker kan de browser zo instellen dat er geen cookies meer worden onfuangen.
ln dat geval garandeert de organisatie niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op
een juiste manier werken.

08.06 Publicatie
Deelnemers aan de verkiezing geven door deelname uitdrukkelijk toestemming, indien van
toepassing en daar waar aangegeven, voor" publicatie op het intemet van de door hen geleverde
bijdragen.

08.07 Gedrag derden
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met
zoĺg zijn geselecteerd, draagt de organisatie geen Verantwoordelijkheid voor de omgang met uw
persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u
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bezoekt.

08.08 lti|eeľ informatie
Als u meer wilt weten over het gebruik van uw persoonsgegevens dooľ de organisatie van de
verkiezing van de Coaching professional van het Jaar, kunt u contact met ons opnemen via de
website.

09. Protocol
09.01 Aanpassen orotocol
ÍVocht gedurende het organiseren eďof uitvoeren van deze verkiezing duidelijk worden dat dit
protocol aanpassing behoefi, dan zal dat recht toebehoren aan de organisatie.

09.0'l Vermelding aanoassing(en) orotocol
Elke wijziging in dit protocol zal duidelijk op de website worden aangekondigd en aangegeven,
inclusief datum van ingang van de betrefiende wipiging.

í0. Doel van de verkiezing
Het doel van de organisatie van de veľkiezing is het op een laagdrempelige en kostenneutrale
manier vergroten van het kulaliteitsbewusŽ'iin van de (potentiéle) ldanten van coaching' Daarb$
denken wĺj dat het naast ceľtificering zeer zinvol is om gecoachten en vakgenoten naar hun
ervaringen te wagen en juist hen de Coaching Professional rĺan het jaar te laten kiezen.
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'l ĺ. Slotverklaringen
De organisatie verldaart hierbij deze verkiezing geheel kosteloos te organiseren met als enig
belang de promotie \ran de activiteiten van de indMduele leden van de organisatie.

Daarbtj zal de organisatie er alles aan doen om deze verkiezing eerlijk, open en fair te
organiseren.

Ales betĺeffende de organisatie van de verkiezing zal op de website worden gepubliceerd, met
uiEondering van beperkingen door privacy ovenľegingen2.

Eindhoven' í6 december 20í'|

Sander Vrugt van Keulen / Clz

Jos Hazebroek / Certifore Ceĺtificatie instelling

2 Hierbii \ralt te denken aan de anonimitďt \an een \DoÍdrager (als daarom \Erzocht wordt), peľsoons-
gegelens die enkel \Dor de organisatie \án nut zijn en de resultaten \an het ccl.
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