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Ethische Code    
 
Filosofie en definitie van de MIDAS® Professional 
 
Het werken met De MIDAS houdt zich aan een wijze van professioneel gedrag in onderwijs, coaching, mentoring 
en therapie, die erkent dat de klant bij uitstek de deskundige is bij het bepalen hoe zijn/haar leven en werk er uit 
moeten zien.   
Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant een creatief, veerkrachtig en vindingrijk persoon is. 
 
Vanuit dit fundament is het de verantwoordelijkheid van de professional om  

• te ontdekken, te verhelderen en in kaart te brengen wat de klant wil bereiken 

• de klant aan te moedigen zichzelf te leren kennen 

• de klant eraan te herinneren dat hij/zij voor zichzelf verantwoordelijk is en hem/haar indien nodig 
daarop aan te spreken 

• de door de klant bedachte oplossingen en strategieën inzichtelijk te maken  
met behulp van het MIDAS instrument.  
 
Het proces van dit werk verdiept het leren, verbetert prestaties en vergroot de kwaliteit van leven. 
 
Definitie: MIDAS staat voor: Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales. De MIDAS Professional 
gaat binnen zijn of haar werk uit van de bovenstaande principes en houdt zich aan de ethische gedragscode, 
zoals deze hieronder beschreven is.  
 

Gedragscode Ethiek 
Vakbekwaam optreden in het algemeen 
1. Ik zal mij altijd zodanig gedragen dat dit bijdraagt aan het positieve imago van de Meervoudige Intelligenties 

en de het beroep van de MIDAS Professional en mij onthouden van uitlatingen die afbreuk kunnen doen aan 
de publieke opinie over of de acceptatie van de Meervoudige Intelligenties en de MIDAS Professionals. 

 
2. Ik zal er te allen tijde naar streven om mijn eigen persoonlijke problemen, die het goede functioneren of mijn 

professionele klantrelaties in de weg staan of daarmee in strijd zijn, te onderkennen. In voorkomende 
gevallen, zal ik vakbekwame hulp van derden zoeken, en daar naar handelen, inclusief de afweging maken of 
het niet beter zou zijn de professionele relatie met mijn klanten op te schorten of te beëindigen. 

 
3. Als MIDAS Professional zal ik mij bij alle training- of toezichthoudende taken gedragen conform deze 

Gedragscode. 
 
4. De administratie die een uitvloeisel is van mijn werk als MIDAS Professional zal ik opzetten, onderhouden, 

opslaan en eventueel vernietigen, op een wijze die de vertrouwelijkheid bevordert en voldoet aan alle 
geldende wet- en regelgeving.  

 
Omgang met klanten 
5. Ik reken het tot mijn verantwoordelijkheid om duidelijke en toepasselijke grenzen te stellen met betrekking 

tot lichamelijk contact met mijn klanten, waarbij de grenzen van cultureel gevoelige aspecten nauwlettend in 
het oog worden gehouden. 

 
6. Ik zal duidelijke afspraken met mijn klanten maken en ook zal ik alle afspraken nakomen die voortvloeien uit 

de professionele relatie en de professionele toepassing bij het gebruik van het MIDAS instrument. 
 
7. Bij de eerste sessie of daaraan voorafgaand, zal ik mij ervan vergewissen dat mijn klant de aard van en het 

gebruik van het MIDAS instrument begrijpt. Ook zal ik duidelijk uitleg geven over de vertrouwensband, de 
financiële afspraken en alle aspecten die een rol spelen bij onze overeenkomst.  

 
8. Ik zal mijn kwalificaties, vakbekwaamheid en ervaring als MIDAS Professional duidelijk naar voren brengen. 
 
  



2 
 

9. Ik zal niemand bewust misleiden of onjuiste beloftes doen met betrekking tot wat mijn klanten zullen 
verkrijgen als resultaat van de feedback en het validatieproces van het MIDAS Instrument of van mij als 
MIDAS Professional.  

 
10. Ik zal mijn (toekomstige) klanten geen informatie of advies geven waarvan ik weet of denk te weten dat deze 

misleidend is. 
 
11. Ik zal nooit bewust enig aspect van de MIDAS Professional - klant verhouding misbruiken voor eigen of 

beroepsmatig gewin of welk ander voordeel dan ook. 
 
12. Ik zal alles doen wat redelijkerwijs verlangd kan worden in het geval dat ik van een klant een voornemen hoor 

om zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 
 

Vertrouwelijkheid/Privacy 
13. Ik zal de informatie die ik van mijn klant krijg als vertrouwelijk behandelen, behalve als de klant 

andersluidende instructies geeft, dan wel indien aan een wettelijke bepaling voldaan moet worden. 
 
14. Ik zal pas na vooraf verkregen toestemming van mijn klant hun namen als klant of referentie noemen of 

gegevens naar buiten brengen waarmee de klant geïdentificeerd zou kunnen worden. 
 
15. Ik zal gegevens van degene met wie ik werk als MIDAS Professional pas vrijgeven na zijn of haar uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming. 
 

Belangenverstrengeling 
16. Ik zal bewust de conflicten vermijden die zouden kunnen ontstaan tussen mijn eigen belang en het belang 

van mijn klanten. 
 
17. Wanneer de belangen tegenstrijdig zijn, of dat dreigen te worden, zal ik dit onverbloemd ter tafel brengen en 

volledig open met mijn klant bespreken hoe er mee om te gaan op een wijze die het belang van mijn klant 
vooropstelt. 

 
18. Ik zal alle verwachte beloningen van derden die ik voor zijn/haar aanbeveling zou kunnen ontvangen aan mijn 

klant voorleggen. 
 
Verkoopvoorwaarden 
19. Slechts gecertificeerde MIDAS Professionals zijn gerechtigd om het MIDAS instrument of MIDAS-materiaal te 

bestellen. Zij mogen dat niet aan anderen doorgeven of wederverkopen, en ook niet toestaan dat een niet- 
gecertificeerde persoon de profielen gebruikt of interpreteert. 

 
20. Alle MIDAS profielen dienen grondig bekeken en gecontroleerd te worden voordat de validatiesessie plaats 

vindt. Dit garandeert dat alle mogelijke problemen die zich met de profielen zouden kunnen voordoen, op tijd 
zullen worden ontdekt. 

 
Indien ik deze gedragscode schend, dan erken ik dat de eigenaar van het MIDAS instrument en MIDAS-materiaal, 
indien hij dat gepast acht, mij hiervoor ter verantwoording kan roepen. Ik zal mij dan niet verzetten tegen de 
consequentie dat in zo'n geval ik mijn certificering als MIDAS Professional kan verliezen en daarmee alle toegang 
tot de privileges die aan de MIDAS verbonden zijn. 

 
Naam_____________                                            Datum_________ 
 
Deze Ethische Code maakt gebruik van delen van de ethische Code 2005 van de International Coach Federation'.   
Datum 18-03-2021. 
 
MIDAS-professionals die de MIDAS® voor psychodiagnostische doeleinden willen gebruiken, moeten gecertificeerde professionals in de 
geestelijke gezondheidszorg zijn, zoals geregistreerde psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Bijv. APA (American Psychological 
Association) of BAPD (basisaantekening Psychodiagnostiek) of NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen) / NIP (Nederlands Instituut van 
Psychologen). 


