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Coaches efterlyser kvalitetskrav 
Organisationen ICF Danmark samler kunder og kolleger til 
konference den 16. maj om kvalitet i coaching 

- Myten er, at der må være noget galt, hvis man har brug for en coach, men ikke mindst teknologien 
udvikler sig stadig hurtigere, og netop derfor har vi også et stigende behov for coaching i 
virksomhederne - og i samfundet – så vi får ”mennesket” med i udviklingen, siger Casper Hansen, 
adm. dir. i teknologivirksomheden Technicon.  
På ICF Danmarks konference i Køge den 16. maj fortæller han, hvorfor hans lederteam ikke vil 
undvære den løbende coaching. 
- Vi sætter kvalitet i coaching i fokus, og derfor spørger vi kunderne om, hvad de kalder kvalitet, 
forklarer Karsten Thygesen, præsident i ICF Danmark. 
Tre kunder fra mellemstore virksomheder og en mellemstor kommunal kunde giver oplæg, og som 
hovedtaler giver Rheinhard Stelter, professor i coachingpsykologi ved Københavns Universitet, sine 
bud på, hvad kvalitet er i moderne coaching. 
 
Brug for at stille krav 

- Vi håber at se coaches og virksomhedsledere, som ønsker en ordentlig, professionel kvalitet i 
coaching, og konferencen skal bruges til gensidig inspiration, siger Lise Østermark, medarrangør 
og kommende præsident i ICF Danmark. 
Lise har arbejdet som leder i mange år i både offentlige og internationale organisationer, og hun 
konstaterer, at coaching er mere anvendt ude i verden end her i landet. 
- Der er brug for en debat i Danmark om, hvad professionel coaching skal kunne, mener hun. 
Karsten Thygesen, tilføjer: 
- Problemet i den danske coachingbranche er, at den er uigennemskuelig, og der er store 
kvalitetsforskelle. I ICF Danmark kræver vi ikke definitionsretten til god coaching, men vi 
opfordrer kunderne til at stille krav, siger han. 
 
Innovation og salg 

Kalundborg Kommune har med succes brugt et coachteam til at skabe en skræddersyet og 
innovativ efteruddannelse i relationskompetencer for ledere, lærere og pædagoger. Det 3-årige 
projekt blev bestilt af fagcenterchef Charlotte Grummesgaard Nielsen, som stillede krav om noget 
dynamisk i stedet for et færdigt uddannelsesforløb. 
- Jeg satte min stilling ind på, at det skulle blive succes, så jeg talte ofte med coachteamet om at 
komme op med gode, unikke løsninger undervejs i processen, forklarer Charlotte. 
Hun giver også oplæg på konferencen, ligesom Theis Glad, salg- og marketingansvarlig i 
virksomheden Exova Metech, som har brugt en business coach til at styrke teknikerne i at se 
salgsmuligheder. Desuden medvirker Hanne de Linde, cand.merc. og Coach PCC fra Mercuri Urval, 
som har gode erfaringer med at uddanne interne coaches. 
 
Kårer årets coach 

I forbindelse med konferencen indstifter ICF Danmark en pris til Årets Coach. Vinderen skal have 
udvist kvalitet og professionalisme i en særlig grad, og prisen skal således inspirere til at højne 
kvaliteten generelt i professionel coaching. 
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FAKTA 

• ICF Danmark er en del af International Coach Federation, verdens største 

interesseorganisation for certificerede coaches. ICF´s globalt anerkendte 

certificeringssystem har 3 niveauer og bygger på specifikke og høje krav til kompetencer, 

praktisk erfaring og etisk adfærd. 

• ICF har over 33.700 medlemmer i 144 lande 

• De seneste 20 år har ICF været ledende indenfor udvikling af professionel coaching 

• ICF Danmarks konference ”Kvalitet i coaching – videnskab, passion og praksis” finder sted 

onsdag den 16. maj på Comwell Køge Strand. 

https://www.icfdanmark.dk/aktivitet/konference-2018-kvalitet-i-coaching-videnskab-

passion-og-praksis/ 

 

 

Foto: 

- Den danske coachingbranche er uigennemskuelig, så vi opfordrer kunderne til at stille krav. Det 

gør vi, siger Karsten Thygesen, præsident for ICF Danmark 

 

 

 


