
 

Nya kärnkompetenser 
Nya utvecklingsmöjligheter

ICF har en ny Kärnkompetensmodell. Den ställer nya krav på 
coacher, t ex att arbeta med sin egen utveckling, och tonar 
ned annat som tidigare varit viktigt. Detta är den mest 
aktuella standarden för professionella coacher och deras 
kunder och klienter. 

Med start 2021 bygger ICFs certifiering av coacher och ackredi-
tering av utbildningar på den nya modellen. Vet du: 
✦ Vad den nya modellen innehåller? 
✦ Hur man tillämpar den i sin coaching? 
✦ Vad den innebär vid certifiering eller omcertifiering? 

Vi utforskar de nya kärnkompetenserna, relaterar dem till våra 
erfarenheter som coacher, utforskar gruppens frågor och Sørens 
insikter och ger oss själva utmaningar att prova i vardagen till 
nästa samtal. Det blir djuplodande, insiktsgivande och inspire-
rande samtal i små grupper av erfarna kollegor under kunnig, 
lyhörd ledning.

Søren Holm, PCC, guidar 
grupperna. Han har 
coachat sedan 1997 och var 
en av de första coacherna i 
Sverige. Genom många år 
har han spelat en 
betydande roll för ICFs 
certifieringsarbete och fick 
2013 ICF President’s 
Award för detta. Under 
2019 och 2020 bidrog han 
till ICFs arbete med att 
formulera de nya 
kompetenserna och deras 
tillämpning för 
certifiering.

Nu ges en möjlighet att 
fördjupa sin förståelse av de 
nya kärnkompetenserna.  
✦ Vad betyder de?  
✦ Vad innebär de för mig som 

coach?  
✦ Vad ger de för utmaningar 

till oss som professionella 
coacher? 

Under hösten 2020 kommer 
Søren Holm att leda samtals-
grupper för coacher om den 
nya Kärnkompetensmodellen.  
✦ Max sex deltagare per 

grupp.  
✦ Varje grupp träffas virtuellt, 

sex gånger, två timmar per 
gång.  

✦ Samtalen spelas in och kan 
ses i efterhand om man 
missar ett tillfälle. 

Grupperna ger 12 CCE-poäng för omcertifiering. 
Kostnad: ICF medlemmar: 6 300, andra: 7 000. 

Anmälan till: soren@mastercoach.se
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