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De	  NOBCO	  definitie	  van	  coaching	  algemeen	  
Coaching	  is	  die	  vorm	  van	  professionele	  begeleiding	  waarbij	  de	  coach	  als	  gelijkwaardige	  
partner	  de	  cliënt	  ondersteunt	  bij	  het	  behalen	  van	  zelfgekozen	  doelen.	  
	  
Definitie	  Executive	  Coaching	  volgens	  de	  Vaksectie	  Executive	  Coaching	  (VEC)	  
Een	  executive	  is	  iemand	  die	  door	  zijn/haar	  positie	  in	  staat	  is	  om	  op	  doorslaggevende	  
wijze	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  organisatie	  te	  beïnvloeden.	  
	  
Executive	  Coaching	  is	  gericht	  op	  het	  vergroten	  van	  de	  effectiviteit	  van	  de	  executive	  en	  
zijn/haar	  rol	  bij	  de	  realisatie	  van	  de	  strategische	  doelstellingen	  van	  organisaties,	  door	  
het	  vergroten	  van	  de	  leiderschapskwaliteiten	  van	  de	  executive	  middels	  zelfreflectie,	  
zelfontwikkeling	  en	  zelfinzicht.	  
	  
Profiel	  Executive	  Coach	  volgens	  de	  VEC	  
De	  Executive	  Coach	  wordt	  door	  de	  cliënt	  gezien	  als	  een	  gelijkwaardige	  gesprekspartner	  
binnen	  de	  context	  waarin	  de	  cliënt	  opereert.	  De	  Executive	  Coach	  besteedt	  jaarlijks	  een	  
substantieel	  deel	  van	  zijn/haar	  tijd	  aan	  het	  coachen	  van	  executives.	  
	  
Kenmerken	  van	  de	  Executive	  Coach	  

a. Sparringpartner	  op	  gelijkwaardig	  niveau	  
b. Het	  vermogen	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  executive	  en	  de	  business	  waarin	  

deze	  werkt	  helder	  te	  krijgen	  en	  zodoende	  de	  executive	  te	  kunnen	  
begeleiden	  in	  het	  persoonlijk	  functioneren	  

c. Kennis	  hebben	  van	  de	  actuele	  thema’s	  voor	  executives	  
d. Algemene	  kennis	  van	  de	  positie	  van	  executives,	  
e. Bekend	  met	  de	  formele	  eisen	  die	  aan	  executives	  gesteld	  worden	  	  
f. Politieke	  sensitiviteit	  	  
g. Voldoende	  theoretische	  en	  conceptuele	  bagage	  op	  het	  gebied	  van	  

organisatiekunde	  
h. Ervaring	  in	  een	  (eind)verantwoordelijke	  functie	  van	  een	  grote	  

eenheid/bedrijf	  
i. Kennis	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  vak	  van	  executive	  
j. Netwerk	  op	  executive	  niveau	  
k. Academisch	  werk	  en	  denkniveau	  
l. Minimaal	  senior/master	  niveau	  (NOBCO-‐coaches)	  

	  
	  
	  


