
Ytterligare information ...     

ICC FAQ (vanliga frågor)  
http://www.internationalcoachingcommunity.com/en/faq 

Organisationens föreningspromemoria
http://www.internationalcoachingcommunity.com/en/our-methodology 

ICC:s Kärncoaching-kompetenser / The ICC core Coaching Competencies 
http://www.internationalcoachingcommunity.com/en/core-coaching-competencies 

ICC:s Normer och Etik
http://www.internationalcoachingcommunity.com/en/standards-a-ethics

ICC:s grundare
http://www.internationalcoachingcommunity.com/en/icc-founders

Svenska ICC coacher utbildade genom Skandinaviska Ledarhögskolan
http://www.slh.nu
http://www.international-coach.com
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Coaching for a better world ...



The International Coaching Community (ICC)
ICC grundades 2001 som en organisation för certifierade coacher. Den expan- derade 
snabbt och var redan 2006 världens största professionella organisation. Utvecklingen 
har fortsatt i samma takt och under 2015 fanns det mer än 14000 internationellt certifi-
erade coacher i över 60 länder.
 
Grundare
ICC grundades av Joseph O’Connor och Andrea Lages 2001. Båda är Master Trainers 
både inom coaching och inom NLP. Bland ett 20-tal böcker med en eller båda som för-
fattare kan nämnas ”Coaching med NLP”, utgiven 2005 och ”Hur Coaching Fungerar’” 
utgiven 2008.

Medlemskap
Endast coacher som har en certifiering som ”International Coach” får medlemskap i 
ICC. Träningen och certi eringskraven är desamma över hela världen, vilket innebär 
att alla medlemmar har samma träningsbakgrund, färdigheter och träningsvokabulär.

Kompetens, normer och etik
Genom medlemskapet garanteras att coacherna har uppnått ICC:s kärnkompetenser i 
coaching och att man accepterat att följa ICC:s normkodex och etiska regler.

Ständig utveckling
Utvecklingstakten har expanderat och efter det att ICC 2006 blev världens största pro-
fessionella organisation så fördubblas medlemsantalet vartannat år och antalet länder 
ökar med bortåt 10 varje år.

Organisation
ICC är en “not for profit” organisation registrerad i London, England. Detta 
innebär att profit inte är företagets mål. ICC:s vision och uppdrag enligt dess  
föreningspromemoria är:

“En värld där coacher med färdigheter och integritet är tillgängliga för att stödja 
och inspirera det bästa i individer och organisationer. ICC:s uppdrag är att 
bygga ett erkänt och respekterat coachingyrke med höga normer av skicklig-
het och etik. Coaching är konsten och vetenskapen att hjälpa människor och 
organisationer att vara det bästa de kan vara.”

ICC Presentation

3

Fördelar med ICC-medlemskap
• Tillgång till ICC:s Intranät med alla dess resurser.
• Upptagen i ICC:s databas med CV för klientreferenser.
• Medlemskap i ICC:s remitteringsnätverk för coacher.
• Trovärdigheten som kommer med medlemskapet i en stor och välkänd 
professionell organisation.
• Möjlighet till vidareutbildning genom specialistkurser till Business-,  
Team- och Life-coach (nivå 2), Exekutiv coach (nivå 2).   
• ICC:s nyhetsbrev med nyheter, artiklar, recensioner m.m.
• En gemenskap både ifråga om coachingfärdigheter och en kollegial vänskap.

 
Fördelar för företag och individer som använder ICC-coacher.
• Coacherna har en internationell certifiering med höga baskunskaper och 
färdigheter.
• Coacherna följer ICC:s högst ställda normkraven för etik.
• Den goda tillgången på ICC-coacher. Så många coacher har certifierats att
det nu finns ICC-coacher på de flesta håll i Sverige.
• Eftersom ICC som enda organisation har specialistutbildningar så finns 
nu certifierade Business,Team, Excecutive och Life-coacher att tillgå. 

 
Några av yrkena som genomgått ICC:s coachingträning
Administratörer, chefer, coacher, företagare, försäljare, human resource personal, kogni-
tiva terapeuter, konsulter, läkare, lärare, psykoterapeuter, sjukgymnaster, 
socionomer, tränare, vd m.fl.
 

ICCs Intranät
ICC har ett intranät för medlemmar med möjlighet till realtidskommunikation, 
otaliga forum om coaching och närbesläktade discipliner. Intranätet har ett bibliotek av 
coachingresurser, recensioner, artiklar, fallstudier och coachingverktyg.
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