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The International Coaching Community (ICNLP)
ICNLP grundades 2001 i syftet att kvalitetssäkra certifieringsutbildningar i
Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) enligt en internationell gemensam
standard. Denna standard innebär bl.a. att du kan arbeta överallt i världen med
det yrkesmässiga erkännandet och den gemensamma standard som certifikatet
ger dig.
Om grundarna
Joseph O’Connor är en av de mest kända och respekterade NLP- och coachtränarna i världen. Han var också den första utanför USA som skrev en bok om
NLP. Antalet böcker är nu uppe i ett 17-tal och ett flertal finns översatta till
svenska. Andrea Lages är en internationellt erkänd NLP-tränare, managementkonsult, business trainer och coachtrainer. Båda har lång och gedigen erfarenhet
av att såväl utbilda i NLP som att coacha såväl individer och stora organisationer
utifrån NLP-konceptet.
ICNLP Norden
Sedan 2007 representeras ICNLP:s verksamhet i Norden av ICNLP Norden som
erbjuder tillhörighet, service och en plattform för de NLP-tränare som genomför certifieringsutbildningar enligt ICNLP:s standarder. ICNLP Norden tillhandahåller också kursmaterial, tränarinstruktioner och konsulttjänster för
genomförande av utbildning samt utfärdar certifikat efter godkänd certifiering.
Normer, Etik och Riktlinjer
ICNLP Nordens syfte är att erbjuda en mall av normer, etik och riktlinjer för
genomförande av certifieringsutbildningar i NLP samt riktlinjer och behörighetskrav för certifiering.
• ICNLP Nordens Normer täcker de riktlinjer för utförande som
riktar sig till andra.
• ICNLP Nordens Etikregler är riktlinjer för handling och utgör de
breda riktlinjer som medlemmar använder i kontakten med andra.
Etiken och normerna bildar en ram inom vilken ICNLP Nordens medlemmar är
fria att uttrycka sig själva.
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Certifieringsstandarder
ICNLP Nordens certifieringsstandarder utgörs av kriterier och riktlinjer för
certifieringsutbildningar på tre nivåer; Practitioner, Master och Trainer. Dessa
kriterier täcker också vad en deltagare måste veta och kunna uppvisa på varje
nivå för att bli godkänd och certifierad. Riktlinjerna täcker tre väsentliga områden: kunskap, kompetens och handling.
NLP är ett komplext område som har vuxit kraftigt de senaste tjugo åren. Vi
anser att det finns ett minimumkrav vad gäller antal timmar, prestation och
kvalitet som behöver läggas ned för att nå varje steg i NLP. Det tar tid att träna in
och bemästra värdefull kompetens. Det är därför vi sätter ett minimum om 120
tim på varje träningsnivå.
“Kännedom om innehållet i NLP kan läras snabbt.
Kompetens inom NLP tar mycket längre tid.
Mästarskap inom NLP är en evigt pågående resa.“
Fördelar med ICNLP-certifiering för tränaren, han/hon får
• en internationellt erkänd certifiering
• utbildningsmaterial för NLP Practitioner och NLP Master
• certifikat utskrivna med ICNLP Nordens logotype.
• tillgång till ICNLP Nordens logotype för marknadsföring
• tillgång till ett starkt NLP-nätverk
• tillgång till forum och intranet
• ett nyhetsbrev som skickas ut per kvartal.
• möjlighet att marknadsföra sig via ICNLP Nordens hemsida.
• förmånen att ingå i ICNLP Nordens tränarteam.
Fördelar för kursdeltagaren
• en internationellt erkänd certifiering
• möjlighet att presentera sig på ICNLP Nordens hemsida
• möjlighet att hämta upp sina numrerade seals till egen hemsida
(seals säkerställer certifieringen)
• tillgång till ett starkt NLP nätverk
Några av yrkena som finns representerade bland ICNLP:s kursdeltagare
Egna företagare, chefer (såväl högre chefer som mellanchefer), teamtränare, fotbollstränare, försäljare, lärare, studenter, IT-personal, arbetssökande, ekonomer,
psykoterapeuter, sjukgymnaster, poliser, socionomer m.fl.
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