
Onze	  Kata	  coaches	  passen	  de	  onderstaande	  competenties	  toe,	  
zoals	  opgesteld	  en	  beschreven	  door	  de	  EMCC	  om	  als	  NOBCO	  coach	  gecertificeerd	  te	  worden.	  
	  
	  
	  

	  	  
	  

Competentie:	  Zelfinzicht 
Gedraagt	  zich	  zodanig	  dat	  het	  coaching/mentoring	  proces	  zich	  zo	  goed	  mogelijk	  kan	  voltrekken	  (1)	  
Gedraagt	  zich	  in	  overeenstemming	  met	  de	  eigen	  waarden	  en	  overtuigingen.	  
	  
Competentie:	  gericht	  op	  zelfontwikkeling	  
Gebruikt	  en	  evalueert	  de	  Kata	  coach/mentoring	  vaardigheden	  

Competentie:	  Omgaan	  met	  het	  coachcontract	  /	  de	  coachovereenkomst	  
Beheert	  de	  afronding	  van	  een	  coachgesprek	  zodanig	  dat	  de	  coachee	  zicht	  heeft	  op	  wat	  de	  sessie	  
heeft	  opgeleverd	  

Competentie:	  Stelt	  de	  cliënt	  in	  staat	  inzicht	  te	  verkrijgen	  en	  te	  leren	  	  	  
Toont	  als	  coach/mentor	  de	  overtuiging	  dat	  anderen	  het	  beste	  zelf	  kunnen	  leren	  
Controleert	  of	  hij	  de	  kwesties	  waar	  het	  om	  gaat	  goed	  begrepen	  heeft	  	  
Legt	  uit	  wat	  de	  principes	  van	  effectief	  vragen	  stellen	  zijn	  volgens	  de	  routines	  de	  5	  Stappen	  en	  de	  5	  
Vragen	  	  	  
	  
Competentie:	  	  Vormgeven	  van	  de	  coachrelatie	  
Benadert	  alle	  mensen	  met	  respect	  en	  zorgt	  dat	  de	  waardigheid	  van	  de	  coachee	  behouden	  blijft	  
Hanteert	  taalgebruik	  dat	  voor	  de	  cliënt	  goed	  te	  begrijpen	  is	  
Creëert	  vertrouwen	  door	  zich	  aan	  gemaakte	  afspraken	  te	  houden	  en	  door	  niet	  oordelend	  te	  zijn	  in	  
de	  relatie	  met	  de	  coachee	  
	  
Competentie:	  	  Doel	  en	  actiegerichtheid	  
Helpt	  de	  coachee	  bij	  het	  helder	  krijgen	  en	  eventueel	  bijstellen	  van	  de	  gewenste	  resultaten	  en	  het	  
vaststellen	  van	  de	  juiste	  doelstellingen	  	  
Zorgt	  ervoor	  dat	  de	  doelen	  van	  de	  coachee	  en	  de	  context	  waarin	  die	  gelden	  congruent	  zijn	  
Zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  coachee	  keuzes	  maakt	  voor	  oplossingen	  	  
Zorgt	  er	  voor	  dat	  de	  coachee	  na	  het	  coachgesprek	  in	  staat	  is	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  het	  eigen	  
ontwikkelingsproces	  	  

Competentie:	  	  gebruik	  van	  modellen	  en	  technieken	  
Baseert	  zijn/haar	  benadering	  op	  een	  model	  of	  een	  raamwerk	  voor	  coaching/mentoring	  in	  dit	  geval	  
de	  Kata	  methodiek	  en	  oplossingsgericht	  werken	  op	  basis	  waarvan	  de	  Coachroutines	  gebaseerd	  zijn.	  	  
	  	  
Competentie:	  	  Evaluatie	  	  
	  Volgt	  en	  overdenkt	  de	  effectiviteit	  van	  het	  gehele	  proces	  .	  En	  hanteert	  de	  5	  vragen	  volgens	  het	  
script	  zodat	  evaluatie	  van	  het	  geleerde	  tijdens	  ieder	  coachmoment	  plaatsvindt.	  


