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Wat is de meerwaarde van een geaccrediteerde coach voor jouw bedrijf / organisatie? 

Coachen is een vak, maar in Nederland noemen ruim 40.000 mensen zich coach. Deze groei wordt met name veroorzaakt doordat 
‘coach’ geen beschermde titel is, zoals dit bij notarissen, accountants en medisch specialisten bijvoorbeeld wel het geval is. Iedereen 
kan zich dus coach noemen. Hoe weet je als klant dat je met een goede coach te maken hebt? Net als jouw bedrijf wil ik kwaliteit 
leveren én goede resultaten behalen. Het EIA-keurmerk is hét Europese kwaliteitskeurmerk voor professionele coaches (vergelijk het 
met de ISO-norm voor bedrijven) en is wereldwijd in 27 landen ingevoerd. Een coach met EIA-keurmerk voldoet altijd aan strenge 
kwaliteitseisen, volgt de Internationale Ethische Code en is zichzelf continu aan het ontwikkelen.  
 
Op 19 juli kreeg ik het bericht van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en DNV-GL dat ik als coach 
mijn “Certificaat van Vakbekwaamheid” had behaald. Wat heb je nodig? Een geaccrediteerde Post-Hbo-coachopleiding,  
minimaal 3 jaar ervaring als coach in de praktijk, een minimaal aantal cliënten en cliënt-coachuren, diversiteit 
aan cliënten, reflectie op eigen handelen (bv intervisie), evaluatieformulieren van cliënten en aantoonbare 
educatie-uren. Vervolgens beoordeelde een assessor van de NOBCO mijn coachmotivatie en persoonlijkheid 
tijdens de verdediging van mijn portfolio.  
De EIA-certificering van beroepscoaches vindt plaats op 4 EIA-niveaus en is afhankelijk van ervaring en achtergrond als 
beroepscoach. Ik behaalde het tweede niveau: Practitioner. Zodra ik 5 jaar praktijkervaring heb, kan ik mij gaan richten op het derde 
niveau; nl. Senior Coach. In de tussentijd blijf ik mezelf ontwikkelen, zowel in de theorie als in de praktijk, zodat ik zoveel mogelijk 
waarde kan toevoegen wanneer ik ingezet word voor training of coaching. Mijn 15 jaar ervaring als HR-Adviseur komt mij daarbij ook 
goed van pas.  
 
Ik ben er trots op dat ik mezelf nu NOBCO/EMCC Practitioner Coach mag noemen, maar voor het gemak houd ik het gewoon op 
Preventiecoach. Als Preventiecoach help ik medewerkers en leidinggevenden die worstelen met stress, onzekerheid of conflicten. 
Hierdoor kun je hoge of verdere stijging van kosten voor arbeidsongeschiktheid voorkomen en verbeter je werksfeer, efficiency en 
samenwerking. Wil jij je medewerkers ook duurzaam inzetbaar houden of weer sneller aan de slag helpen? Bel mij op 06-18326153 
of mail naar info@amgcoaching.nl.  

Let op! In de “Week van de Werkstress van 13 t/m 16 november elke dag een tip over stress op mijn website, Facebook- of LinkedIn-pagina. 
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Tips of opmerkingen? 
Deel mijn Blog gerust met anderen. Heb je tips of opmerkingen? Je 

kunt mij bereiken via info@amgcoaching.nl of bel 06-18326153.  

 

Wil je je afmelden of aanmelden voor het ontvangen van mijn Blog  

in jouw persoonlijke mailbox stuur dan een mailtje naar 

info@amgcoaching.nl.  

Confronterend, praktisch en behulpzaam! 

Hoe gaaf is deze feedback?! Voor de basistraining 
Timemanagement die ik mocht geven aan Nadja Bom van Ons 
Wooneiland en Wies Huges-Voerman van Wies Horeca 
Service ontving ik een 9! Ze vonden de training leerzaam, een 
eyeopener, rustgevend (er is hoop), confronterend, maar ook 
behulpzaam en praktisch. De dames, die ik ken via 
Businessclub Grevelingen, gaan met de tips aan de slag om 
slimmer te werken, want succesvol zijn ze al en hard werken 
doen ze ook al! Bedankt voor jullie actieve deelname en ook 
dank aan Irene Drenth van Becare voor het beschikbaar 
stellen van een trainingsruimte. Een mooi voorbeeld van 
onderling zaken doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil jij ook dat jouw medewerkers slimmer omgaan met hun 
tijd of arbeidsongeschiktheid door stress voorkomen?  
Neem dan een kijkje op: 
http://www.amgcoaching.nl/timemanagementtraining/ 

Europese Privacy Wetgeving 

Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wetgeving in 
werking voor alle landen binnen de Europese Unie: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De 
AVG vervangt de huidige EU-privacyrichtlijnen en hiermee 
ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die 
momenteel in Nederland geldt. Deze wijziging heeft onder 
meer effect op verwerkingen van persoonsgegevens. De 
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), waarbij ik 
ben aangesloten, is bezig om te onderzoeken wat de AVG 
voor NOBCO-coaches betekent en informeert mij daar t.z.t. 
over. Indien er zaken veranderen die van belang zijn voor 
mijn opdrachtgevers of cliënten dan zal ik die hierover 
informeren.  
 
Als ondernemer kun je zelf al voorbereidingen treffen; tips 
zijn te vinden op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
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