Medlemskap
Bli medlem i ICF International
Coaching Federation & ICF Charter
Chapter Sweden

7 ANLEDNINGAR TILL ATT BLI MEDLEM I ICF!

 Tillgång till ICFs varumärke = Kvalitet och
Trovärdighet
 Sökbar coachprofil på ICF Sveriges hemsida
 Löpande kompetensutveckling som uppfyller
kraven för förnyelse av certifiering
 Professionellt stöd i Etiska dilemman och frågor
 Tillgång till Forskningsrelaterat material
 Ingå i ett professionellt nätverk, nationellt &
globalt.
 Rabatter hos partners

Fakta ICF Global & ICF Sverige
Som medlem inom ICF representerar du högsta standarden inom professionell coaching
. Allt fler företag, organisationer och myndigheter ställer högre krav på att anlitade
coacher ska vara certifierade.
ICF International Coachingfederation
Det världsomspännande nätverket ICF för ackrediterade coacher;
•

har omkring 36.000 medlemmar i 143 länder, 30.500 coacher är certifierade i 128 länder

• Syfte är att säkerställa, förstärka och utveckla coachingyrket. ICF tillhandahåller
oberoende certifering, världs-omspännande nätverk för ackrediterade coacher.
ICF Sverige
1999 ICF Nordic etablerades, 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska
verksamheten.
• Idag ca 367 medlemmar och ca 311 certifierade coacher.

IICF

ICF’s Vision & Mission
”Coaching är en integrerad del av ett framgångsrikt samhället och varje ICF-medlem
representerar den högsta kvaliteten på professionell coaching”
”ICF leder den globala utvecklingen av coaching som profession”

@/Cf

Om ICF
• ICF är en oberoende global branschorganisation
som certifierar coacher och coachutbildningar och
därmed utgör en kvalitetssäkring för varje individ,
företag eller organisation som vill använda olika typer
av coachtjänster.
• En Certifiering hos ICF är en återkommande
kvalitetssäkring (vart tredje år) av den enskilde
coachens kompetens och träning.
• En coach ansluten till ICF har förbundit sig till att
arbeta enligt ICF s etiska riktlinjer vilket ger trygghet
för kunder i relation till konfidentialitet och annat som
rör professionen.
• ICF ger stort värde till den enskilde aktiva coachen i
form av:
• Delaktighet i ett större varumärke som ger
igenkänning, trygghet och kvalitetsstämpel.
• Nätverk och kompetensutveckling.

Om ICF Sverige
“Är att vidareutveckla kompetensen, driva forskningen och
främja tillämpningen av professionell coaching”

ICF Sverige drivs som en ideell förening med eldsjälar
som arbetar för att
• Stärka coaching som en erkänd profession
• Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar
• Skapa värde för den enskilda coachen i sin yrkesroll

•
•
•
•
•

För den svenska marknaden tillhandahåller ICF
Sverige
Register över professionella och certifierade coacher
Register av över kvalitetssäkrade och ackrediterade
coachutbildningar
Ett etiskt råd för både klienter, kunder och coacher
Forskningsrelaterat material
Events för kompetensutveckling och nätverkande

ICF
ICF Sverige
SverigesTema
tema
Professionell coaching stärker svenskt näringsliv
ICF Sverige arbetar fokuserat, strukturerat och medvetet med att sätta professionell coaching och ICF på
Sverigekartan genom att bland annat:
 Synliggöra ICF inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
 Marknadsföra coaching och dess värde i olika analoga och digitala kanaler.
 Visa på värdet, effekterna och resultaten, till målgrupperna chefer inkl. HR-chefer och beslutsfattare.
 Professionell coaching inkluderar även delar som kultur, förhållningssätt, ledarskap & medvetenhet.

ICF Varumärke

Sweden
tnternational Coach Federation

ICF’s varumärke står för dig som coach för
kvalitativ kompetensutveckling, stöd i
etiska frågor och forskningsrelaterad
kunskap samt professionellt nätverkande
och marknadsföring, såväl fysiskt &
virtuellt som nationellt & globalt.

Charter Chapter

Medlemsförmåner
Coachfederation

ICF
Sverige


Tillgång till ICF logos och medlemskapscertifikat samt ”Member toolkit”



Rabatter hos ICFs Globala partnerprogram
Möjlighet att marknadsföra dig som coach på "International Coach Finder
directory listings"






Rabatter på certifiering/omcertifiering





Tillgång till globalt medlemsforum för erfarenhtetsutbyte och best practices





Möjlighet för kompetensutveckling genom webinars (ger CCE-poäng)





Tillgång till internationella coach cirklar





Rabatter på internationella konferenser (ger CCE-poäng)





Internationell support





Tillgång till internationell branschforskning





Regelbundna medlemsbrev,





Möjlighet att maknadsföra dig som coach på ICF Sveriges hemsida

-



Tillgång till svenska Etiska Rådet

-



Tillgång till forskningsmaterial på svenska

-



Tillgång till svenska coach cirklar

-



Tillgång till kompetesutveckling regionalt samt webinarier (ger CCE poäng)

-



Rabatter hos ICF Sveriges samarbetspartners

-



Tillgång till Årsmöten och Medlemsdagar (ger CCE poäng)

-



Rabatter på svenska konferenser såsom Stora Coachingdagen
(ger CCE Poäng)

-



-



Tillgång till slutna medlemsforum på Facebook och LinkedIn på svenska



CCE poäng – behöver du vid förnyelse av
din certifiering

Icke medlemar välkommna –
till en marknadsmässig
kostnad:
 Webinarier, Regionmöten
 Stora coachingdagen
 För mer information se kalendern på
www.icfsverige.se

ICF Sverige medlemskap CCE poäng
När du deltar på Cyper Chapter, Regionmöten och andra möten och events får du tillgång till
CCE poäng som du kan använda när du behöver förnya din certifiering vilket sker vart 3:e år
• CCE - Continuing Coach Education,Kontinuerlig coach utbildning (det sammantagna namnet för
poängen)
• CC - Core Competencies, Kärnkompetenserna (utbildning som grundar sig på de 11
kärnkompetenserna)
• RD - Resources Development, Kompetensutveckling (övrig utbildning som utvecklar dig som
coach och/eller ditt företagande som coach)

IICF

3 enkla steg för att bli ICF medlem!
1. Medlemskap i ICF global och Sverige tecknas via https://coachfederation.org/join-icf (säkerställ att
du kryssar i ICF Sweden som lokalt chapter)
2. Betala och ange dina uppgifter och du kommer få inloggningsuppgifter mm till
www.coachfederation.org där du kan konfigurera din globala coachprofil.
3. Maila ditt kvitto till inloggning@icfsverige.se för att få tillgång till inloggning till www.icfsverige.se där
du kan konfigurera din svenska coachprofil . Du kan även i samma mail begära ett svenskt
momskvitto på ditt svenska medlemskap för ev. momsredovisning.

Välkommen som medlem i ICF Global och ICF Sverige!
medlem@icfsverige.se

