
Side	1A

ICF	DANMARK
BRAND	STATEMENTS MÅLGRUPPE KONKRET	INDHOLD HVOR	SKAL	DET	FINDES/SES?

Vi	skaber	et	fællesskab	om	højt	
kompetente	professionelle	

coaches	
hgvkhgvkgvkgvkhgvkhgvkgvkg

Coaches	der	arbejder	professionelt		
med	coaching	som	tilgang	i	sit	

arbejde

Coaching	er	en	tilgang	og	en	disciplin,	
som	kræver	uddannelse,	træning	og	

erfaring

På	alle	coachuddannelser,	
hjemmesiden,	facebook,	
linkedin,	netværk	for	HR.	-	

generelt	nyhedsbrev
Vi	skaber	et	fællesskab	om	højt	
kompetente	professionelle	

coaches

Coaches	der	arbejder	professionelt		
med	coaching	som	hovederhverv	

Coaching	er	en	tilgang	og	en	disciplin,	
som	kræver	uddannelse,	træning	og	
erfaring	samt	netværk	og	kollegaskab

På	alle	coachuddannelser,	
hjemmesiden,	facebook,	

linkedin,	den	enkelte	coach'es	
hjemmeside.	-	generelt	

nyhedsbrev	
kqhjbflqhfbqlhbqlhr

Vi	skaber	et	fællesskab	om	højt	
kompetente	professionelle	

coaches

Kunder;	individuelle,	organisationer	
og	virksomheder

"Du	får,	hvad	du	betaler	for"	-	så	stil	
krav

På	alle	HR-konferencer,	
fagpolitiske	organisationer,	KL,	

DI,	PLO,	fys	org.	
Sundhedsministeriet	&	EU.	I	
udvalgte	medier	og	i	generelle	

nyhedsbrev

Vi	etablerer	rammer	og	
forpligtelser	overfor	hinanden,	

overfor	os	selv,	og	overfor	kunder

Medlemmer Du	er	organisationen	-	organisationen	
er	hvad	du	gør	den	til.	Vi	bygger	på	
kvalitet	og	høje	standarter,	og	vi	
regner	med	du	er	med	til	at	højne	

niveauet.	

Hjemmeside,	Facebook,	
linkedin,	pjece	der	ligger	

fremme	ved	vores	
arrangementer	til	ihukommelse	
af	vores	aktør-perspektiv.	Det	
skal	vi	fortælle	os	selv	og	
hinanden.	I	generelt	

nyhedsbrev



Side	1B

HVOR	FORTÆLLER	JEG	HISTORIE? HVEM	KAN	HJÆLPE	MED	AT	
FORMIDLE	HISTORIE?

HVOR	TIT	SKAL	JEG	FORTÆLLE	
HISTORIE?

HVEM	HAR	ANSVAR?

Når	jeg	uddanner,	når	jeg	laver	
oplæg,	når	jeg	laver	

organisationsudvikling.	Når	jeg	
møder	ikke-medlemmer	der	

arbejder	med	dette

Personer	der	har	mødt	interne	
coaches.	Ledelser	der	understøtter	

tilgangen

Hver	gang	der	ikke	er	andre,	der	siger	
det

Alle	medlemmer	-	og	særligt	de	
coaches	der	arbejder	med	

denne	coachform	-	Bestyrelsen

Når	jeg	samarbejde	med	coaches	
der	ikke	er	medlem.	Når	jeg	

samarbejder	med	coaches	der	er	
medlemmer.	Når	jeg	møder	ikke-
medlemmer	der	arbejder	med	

dette

Kunder	der	er	formidlingsstærke	på	
gode	oplevelser.	Kolleger	der	

henviser	til	kolleger.

Hver	gang,	der	ikke	er	andre	der	siger	
det

Alle	medlemmer	-	og	særligt	de	
coaches	der	arbejder	med	

denne	coachform	-	bestyrelsen

Når	jeg	er	i	dialog	med	kunder,	
fortæller	jeg,	at	jeg	er	medlem	af	
en	brancheorganisation	med	høje	

standarter

Organisationer	der	har	coaching	som	
en	grundforståelse,	og	som	er	
bevidste	om	tilgang	og	outcome

Hver	gang	vi	snakker	kvalitet,	
forandring	og	coaching	med	

organisationer	og	virksomheder.	Hver	
gang	der	er	konferencer,	årsmøder	

osv.

Den	enkelte	coach	og	ICF	
Danmark	som	

brancheorganisation	-	
arbejdsgruppe	med	dette	

fokus.	
Onpjvnpjnpjnvwpjnfvæwkvjn

Historien	fortælles	primært	
gennem	vores	handlinger,	
organisationsform	og	

arrangementsafvikling,	men	
italesættes	også	implicit	i	vores	

præsentationer	og	i	vores	
almindelige	dialog

Medlemmer	der	har	været	aktiv	i	
planlægning,	udmøntning		

netværksdannelse	el.	Lign,	som	har	
haft	en	god	oplevelse	af	'ejerskab'	i	
organisationen	ICF.	I	det	hele	taget	
dele	gode	historier	om	at	hjælpe	

hinanden	…	
pijpunpjrenvejvnpjqnåpqeojrnv

Når	der	skabes	efterspørgsel	om	nye	
tiltag	eller	nye	'produkter'	inviterer	vi	
ind	til	en	arbejdsgruppe.	OBS	på	at	
det	ikke	skal	være	farligt	at	komme	
med	en	idé	-	for	så	at	risikere	selv	at	

sidder	med	opgaven

I	første	omgang	bestyrelsen.	De	
delegerer	det	videre	til	

arbejdsgruppe	og	tovholdere.



Side	2A

BRAND	STATEMENTS MÅLGRUPPE KONKRET	INDHOLD HVOR	SKAL	DET	FINDES/SES?

Vi	etablerer	rammer	og	
forpligtelser	overfor	hinanden,	

overfor	os	selv,	og	overfor	kunder

Medlemmer 	Vi	taler	coachens	'sag'	og	søger	at	
skabe	stadig	større	legitimitet	for	den	
professionelle		og	ICF	certificerede	

coach	
jnpkjnvæwkejnvæwkejnvækejnækj

Hjemmeside,	Facebook,	
linkedin,	…	artikler	i	udvalgte	
medier,	generelt	nyhedsbrev

Vi	etablerer	rammer	og	
forpligtelser	overfor	hinanden,	

overfor	os	selv,	og	overfor	kunder	
kjfnvpkwejnvpwkejnvpwejvnwjenv
ewjnvwjenvjnvjwnevwejrnvåwejrv
wjenvwiuvpwieuvpuhvp2åuvhpiuh
2piubvjnvpwjvnwejrvnwejvnwæej

nv

Kvalificerede	ikke-medlemmer Vi	er	det	netværk	-	den	organisation,	
der	samler	branchen	og	som	kan	

repræsentere	din	faglighed.	Vi	taler	
coachesn	'sag'	og	søger	at	skabe	
stadig	større	legitimitet	for	den	

professionelle		og	ICF	certificerede	
coach

?	-	både	ICF	godkendte	og	ikke	
godkente	coachuddannelser.	
Andre	faglige	netværk	som	har	

grænseflader	til	coaching

Vi	kvalitetssikrer	en	selv	reguleret	
profession,	og	kan	derfor	kaldes	

branchens	organisation

Medlemmer Løbende	træning	og	uddannelse	er	en	
forudsætning	for	at	bibeholde	sin	
skarphed	og	kvalitet	som	coach.	
Derfor	tilbyder	vi	udviklende,	
udforskende	og	udfordrende	

uddannelser,	kurser	og	konferencer,	
hvor	du	samtidig	kan	samle	
erfaringsgrundlag	til	din	re-

certificering

Hjemmeside,	facebook.	
Linkedin,ved	arrangementer,		i	
mødet	mellem	medlemmer.	I	
Nyhedsmail	til	medlemmer	og	i	

generelle	nyhedsbrev

Vi	kvalitetssikrer	en	selv	reguleret	
profession,	og	kan	derfor	kaldes	

branchens	organisation

Kunder Vær	opmærksom	på,	at	der	findes	
mange	faglige	niveauer	af	coaches,	og	
at	der	er	mange	tilgange	til	coaching.	
Vi	sætter	standarter,	og	hvis	du/I	har	

glæde	af	kvalitet,	så	brug	vores	
coaches.	Der	er	også	gode	coaches	
der	ikke	er	med	i	ICF,	men	hos		ICF	er	

du	sikker	på	standarten.	

HR	konferencer,	sunhedshuse,	
fagpolitiske	organisationer,	…



Side	2B

HVOR	FORTÆLLER	JEG	HISTORIE? HVEM	KAN	HJÆLPE	MED	AT	
FORMIDLE	HISTORIE?

HVOR	TIT	SKAL	JEG	FORTÆLLE	
HISTORIE?

HVEM	HAR	ANSVAR?

	Italesættes	overfor	
beslutningstagere	-	politisk	og	

administrativ	-	men	også	implicit	i	
vores	præsentationer	og	i	vores	

almindelige	dialog

??	Her	er	jeg	uafklaret	:-)	Det	har	vi	
ikke	praktiseret	mens	jeg	har	været	
medlem	af	bestyrelsen	-	kunne	nogle	
særlige	kunder/brugere	af	coaching	

blive	støttepersoner/talerør	??

Ved	særlige	lejligheder,	som	jeg	ikke	
ved,	hvad	er.	

Bestyrelsen/arbejdsgruppe	
(lobby)

Når	jeg	(ICF-medlem)	møde	folk	
der	arbejder	med	coaching	i	deres	
hverdag,	-hvor	jeg	tænker	at	der	er	

tilgængeligt	coachpotentiale,	
fortæller	jeg	om	netværk,	
samhørighed,	legitimitet,	

uddannelse	og	udvikling	gennem	
et	ICF-medlemskab.	

Udsagn	fra	kunder	der	bevidst	har	
valgt	at	bruge	ICF-coaches	ud	fra	en	
betargtning	om	kvalitetsstandart

Uorganiseret,	-når	det	er	muligt.	Men	
jeg	skal	have	dækket	det	mentale	
egentilstands-bord,	for	at	være	

offensiv	nok	(og	på	den	rigtige	måde)	
når	situationen	opstår.

Alle	medlemmer	-	men	det	skal	
kommunikeres	og	supporteres	

af	bestyrelsen

? Medlemmer	der	lige	er	blevet	re-
certificeret,	og	som	har	fået	sine	CCE	

point	fra	vores	arrangementer

2	gange	om	året	i	vores	nyhedsbreve	
(som	en	opsamling	på	det	der	har	

været	i	det	sidste	halvår).	I	
præsidentens	årsberetning.	Ved	vores	

arrangementer.					
Oooooooooooooooofcosækfjigyvouv

ouhbbvækjvbwæekjrvbnwæker

Præsident,	bestyrelse,	
arrangementstovholdere,	elle	

medlemmer.

HR	konferencer,	sunhedshuse,	
fagpolitiske	organisationer,	…

Udsagn	fra	kunder	der	bevidst	har	
valgt	at	bruge	ICF-coaches	ud	fra	en	
betargtning	om	kvalitetsstandart.	En	

kortlægning	af	de	store	
interessentgruppers	

årsmøder/konferencer	
ljhoyvlvljhvljhvkjghvlvlvljhvljhvljhvljhv

ljhvljhvljhvljhvljhvljhvlj

Målrettet	lejlighedvis Bestyrelsen/arbejdsgruppe	
(lobby)



Side	3A

BRAND	STATEMENTS MÅLGRUPPE KONKRET	INDHOLD HVOR	SKAL	DET	FINDES/SES?

Vi	er	en	ikke-erhvervsdrivende	
organisation

potentielle	medlemmer,	interne	og	
eksterne	coaches,	skoler

samarbejde	med	godkendte	
coachuddnanelser/skoler	og	ikke	

godkendte	uddannelser.	Udarbejde	
onpager:	hvorfor	være	med	i	ICF	
nårman	er	leder,	der	bruger	

kompetencerne	og	hvorfor	være	
medlem	når	man	er	selvstændig	

coach

på	uddannelsessteder,	
relevante	messer	for	fx	ledere	

og	HR	medarbejdere,	ICF	
arrangementer,	hos	

medlemmerne,	på	web,

Vi	hjælper	vores	medlemmer	med	
at	styrke	forretningen

Potentielle	kunder,	organisationer,	
større	virksomheder	(definer	

eyderligere)

Gøre	ICF	og	ICF	certificerede	coaches	
synlige.	Formidle	viden	om,	hvad	ICF	
er,	står	for	og	hvad	vi	kræver	af	vores	
certificerede	coaches	og	medlemmer	
(prof	coaches).	Gøre	ICF	os	og	anden	

forskning	tilgængelig

linkedin,	facebook,	web,	
generlet	nyhedsbrev,	direct	

mail	til	udvalgte,	coach.dk.	Lave	
facebook	interaktiv	for	

medlemmer

Anerkendelse
Genkendelse
Samhørighed
Stolthed

Troværdighed
Professionel

Udvikling	og	konstant	berigelse
Netværk	og	fælleskab

Kvalitet
Styrke	forretning



Side	3B

HVOR	FORTÆLLER	JEG	HISTORIE? HVEM	KAN	HJÆLPE	MED	AT	
FORMIDLE	HISTORIE?

HVOR	TIT	SKAL	JEG	FORTÆLLE	
HISTORIE?

HVEM	HAR	ANSVAR?

se	forrige	-	hvor	der	er	dialog	med	
coaches	og	ledere,	som	arbejder	

med	coaching

alle	vores	medlemmer så	ofte	som	muligt	-	og	min.	ved	de	
arrangementer,	som	bestyrlsen	

udvælger	vi	med	fordel	kan	deltagere	
i/promovere	os	ved.

bestyrelsen/arbejdsgruppe	-	
gerne	inddrage	nogle	

medlemmer,	som	kan	være	
særligt	gode	til	dette	(fx	stort	

netværk)	
ækjdsfnjvækwjnvæwjrtnæøwkl
nb,jhdfbvæqjebvækjqbervækjq

kjbkj

i	dialog	med	kunder,	faglige	og	
interesse	organisationer,	HR	i	

større	virksomheder,	+	se	forrige

alle	medlemmer hver	gnag	jeg/vi	er	i	dialog	med	de	
relevante

alle	medlemmer	og	
bestyrelsen/udvalgte	i	en	

arbejdsgruppe	
ækjbvækwjebvækqejvæqkjvbq
ækejrvnæqkjrevbkjbqerækjvbæ

kjbæ


