
Coach Collectief Nederland (CCN) als sociale onderneming 

 

Onze missie is, om bedrijven/organisaties meer mensgericht te maken. De veranderingen in de 

wereld volgen zich steeds sneller op en grijpen stevig in op wat wij eerder als normaal zijn gaan 

beschouwen. Veranderen is geen keuze meer, maar een must.  

Wij zijn er van overtuigd, dat bedrijven/organisaties gemakkelijker mee kunnen gaan met alle 

veranderingen als zij in hun processen/procedures meer ruimte maken voor inbreng van de mens. 

Daarnaast richten wij ons op het persoonlijke leiderschap van medewerkers, leidinggevenden en 

management. Zodat zij zich goed staande kunnen houden in een veranderende wereld. 

 

Met CCN richten wij ons op:  

- goede gezondheid en welzijn: als mensen meer zelfsturend zijn, tonen zij ook meer leiderschap en 

verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn. 

- ongelijkheid verminderen en gender gelijkheid: voor ieder is er plek. Ook binnen onze coaching en 

begeleiding handelen wij volgens de geldende wetgeving en ethiek. Gedrag dat oneerlijk, onwettig, 

onprofessioneel of discriminerend is, zullen wij nimmer aanmoedigen, ondersteunen of ermee 

samenwerken.  

- eerlijk werk en economische groei: CCN werkt graag mee aan de groei van bedrijven/organisaties, 

maar kijkt daarbij ook naar het maatschappelijke belang.  

- duurzaamheid: CCN biedt oplossingen die op langere termijn doorwerken in het bedrijf/organisatie. 

Er is geen ruimte voor interventies die alleen op korte termijn effect hebben. 

- partnerschap om de doelen te bereiken: de contacten die CCN met bedrijven/organisaties aangaat, 

zijn gericht op het opbouwen van een langere termijn relatie. Zodat er minder tijd en geld hoeft te 

worden gestoken in het oplossen/aanpakken van nieuwe vraagstukken. 

 

CCN biedt een veilige leeromgeving waardoor er volop ruimte is voor oefenen en reflectie. Alle bij 

CCN aangesloten impact coaches zorgen er voor, dat de belangen van de coachee en opdrachtgever 

voorop staan. Daarnaast zullen ze correct, open en eerlijk communiceren. Wij houden ons aan de 

ethische gedragscode, vastgelegd door het NOBCO.  

 

CCN zal bovenstaande punten meenemen in een afweging indien er vragen komen van partijen over 

vrijwillige inzet of een financiële bijdrage voor hun goede doel. 

 

Geïnspireerd door: Social Development Goals, United Nations.  

 

https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-iec
https://sdgs.un.org/goals

