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Masterclass i coaching og dialogisk håndværk – med individuel 

akkreditering fra EMCC



Indledning
Dialoger og coaching har forlængst etableret sig som fundamentale kompetencer i organisatoriske samtaler, 
udviklingsarbejde, ledelse og velfærdsdialoger. Der har imidlertid været meget lidt fokus på kvalitetsstandarder 
og faglige forudsætninger for at praktisere de mange forskellige typer af samtaler indtil nu: Alle kan I princippet 
kalde sig “coach” eller tilbyde professionelle samtaler uden videre dokumentation på meritter og kompetencer.

Vi har med andre ord brug for at fokusere på dokumentation af den faglighed og kvalitet, der ligger til grund for 
vores dialogiske kompetencer og færdigheder.

Derfor er Dialogisk Design og UKON stolte af som de første i Danmark at udbyde en masterclass, der giver dig en 
“Individuel akkreditering” (EIA), der et et kvalitetsstempel fra European Mentoring and Coaching Council. 
Akkrediteringen er dit personlige stempel på dine coaching- og dialogiske færdigheder, der dokumenterer, at du 
kan dit håndværk og arbejder ambitiøst med din egen praksis inden for rammerne af et europæisk etisk kodeks.

• Akkrediteringen bærer EMCC’s stempel, hvilket er din (og dine kunders) garanti for en høj faglig kvalitet

• Du får konsolideret og videreudviklet dine dialogiske kompetencer

• Du får den nødvendige supervision, professionelle udvikling og refleksive praksis til en EIA

• Du bliver opdateret på de nyeste trends inden for coaching og udviklende dialoger

• Underviserne er assessorer hos EMCC Global og individuelt akkrediterede coaches på senior praktikerniveau 
med har mange års erfaring med coaching, supervision og coaching

I det følgende kan du læse om indhold, rammer og forudsætninger for at deltage i forløbet, og du er altid 
velkommen til at tage fat på os med overvejelser og spørgsmål. 



Der er mange gode grunde til at blive individuelt akkrediteret coach:

✓ Du får med en individuel akkreditering et personligt certifikat på dit håndværk som coach fra EMCC, der er et

internationel anerkendt uafhængigt organ for coaching

✓ Du videreudvikler og skærper din praksis gennem akkrediteringsforløbet, reflekterer sammen med andre erfarne

praktikere og modtager supervision på din praksis fra erfarne undervisere. Herved møder du kravene for en akkreditering.

✓ Du præsenteres for de nyeste trends på coachingområdet og viden fra EMCC’s omfattende internationale forskningsmiljø

✓ Coaching er som dialogform ikke en beskyttet titel og praktiseres af mange uden videre bevis på kompetencer eller

erfaring. Med en akkreditering skiller du dig ud fra mængden ved at have et anerkendt bevis på dine kompetencer.

✓ Du får et stempel, som du kan bruge i arbejdet med kunder, kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere (CV,

mailsignatur mm)

Med akkrediteringsforløbet får du altså både konsolideret dine erfaringer og udviklet dem – og du får et anerkendt stempel

på dine kompetencer. Stemplet varer i 5 år og kan opdateres.

Hvorfor blive akkrediteret?



European Individual Accreditation (EIA), den individuelle akkreditering hos EMCC, er et internationalt anerkendt

kvalitetsstempel, som tilkendegiver at du besidder et passende niveau af faglig viden og at du evner at anvende

det effektivt i din praksis som professionel dialogpartner og coach.

EIA kræver, at du kan dokumentere at du har tilstrækkelig praksiserfaring, at du er engageret i vedvarende

udvikling og forfinelse af dig selv og din praksis, samt at du kan demonstrere en professionel, etisk og refleksiv

tilgang til din praksis.

EIA findes på forskellige niveauer, som kræver et lidt forskelligt minimumsomfang af praksiserfaring og udvikling,

blandt andet gælder følgende:

• Foundation: 1 års / 50 timers erfaring

• Practitioner: 3 års / 100 timers erfaring

• Senior Practitioner: 5 års / 250 timers erfaring

Alle niveauer af EIA kræver, at du har gennemført et træningsprogram i professionelle samtaler (som

udgangspunkt et akkrediteret program på tilsvarende eller højere niveau). I indeværende forløb kan du blive

akkrediteret på enten Foundation, Practitioner eller Senior Practitioner niveau.

Du kan læse mere om akkrediteringen og EMCC her

Lidt om akkrediteringen fra EMCC



En akkreditering hos EMCC sikrer 
kvalitetsstandarder fra øverste hylde

• Det individuelle akkrediteringsforløb udbydes som en del af European Mentoring 
and Coaching Council (EMCC). Dette er en garanti for kvalitetsstandarderne på 
forløbets faglige indhold samt rammerne for din læring. 

• Vi guider dig i læringsforløbet igennem akkrediteringsprocessen, så du hen mod 
slutningen af forløbet sender ansøgningen afsted

• Du vil ved forløbets afslutning modtage din personlige akkreditering, som er et 
stærkt bevis på dine kompetencer og videreudviklingen af dem i forløbet

• Den individuelle akkreditering giver dig et personligt og visuelt stempel, som du kan 
bruge i mailsignaturer, hjemmeside, CV’er og andre steder.

• European Mentoring and Coaching Council eksisterer for at udvikle, fremme og 
opstille forventninger til “best practice” i professionelle dialoger. Du kan læse mere 
om EMCC her: https://www.emcc.dk/kopi-af-om-emcc



Det får du på 
læringsforløbet

Vi har sammensat et intensivt læringsforløb, der styrker dine kompetencer og  videreudvikler din praksis. 
Forløbet indeholder følgende grundelementer:

• Fokusering af din praksis forud for første møde – hvor er du nu og på vej hen som samtalepraktiker?

• 3 dages undervisning med erfarne praktikere og assessorer tilknyttet EMCC Global, hvor du får den 
nyeste viden og forskning på området og får arbejdet i dybden med din faglighed, professionalisme, etik 
og individuelle coachingstil gennem træning og supervision (se mere på de næste slides)

• Håndholdt sparring fra start til slut i forhold til din personlige akkreditering, herunder dokumentation af 
samtalepraksis de seneste 1-3 år (afhængigt af ønsket akkrediteringsniveau).

• En læringsrapport, hvor du beskriver din dialogiske- og coachingmæssige praksis, herunder personlige 
stil, etiske overvejelser og organisatoriske fokus 

• Et stærkt coachingnetværk med 10-12 andre erfarne samtalepraktikere, samt et års medlemskab af 
EMCC Danmark 

• 1 Individuel supervision med underviser





Indhold på dagene

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Introduktion og fokusering

• Praktisk om EIA og forløbet, forventninger og 

læringsrum

• Fokusering af din praksis – hvor er du nu og hvor 

er du på vej hen?

• Med dig selv som redskab – yderside/inderside 

arbejde og personligt udviklingsfokus

• Introduktion og påbegyndelse af individuel 

ansøgning samt intro til læringsrapport

Coaching og dialoger i dag

• EMCC som institution

• Den professionelle samtales fundament – overblik 

over væsentlige bidrag og kilder over tid

• Nyeste trends – hvor er coaching og professionelle 

samtaler i dag? Et inblik i de globale retninger og 

tilgange

• Nyeste forskning – hvad ved vi om effekt? 

Professionel og etisk praksis

• Den gode dialogiske praksis – kvalitetskriterier og 

professionalisme

• EMCC’s code of ethics
• Dit etiske kompas i coaching

• Omsætning til din dialogiske praksis

• Fælles vejledning på ansøgninger og spørgsmål

• Fælles supervision, demoer, videoklips og træning 

med feedback

• Fælles supervision, demoer, videoklips og træning 

med feedback

• Fælles supervision, demoer, videoklips og træning 

med feedback



Forudsætninger for deltagelse

Det individuelle akkrediteringsforløb forudsætter, at du har mindst 1 års erfaring som 
samtalepraktiker og det er oplagt for dig, der er uddannet eller certificeret hos en 
udbyder af akkrediterede coachingforløb. Lidt udfoldet, så kan du nikke til følgende:

• Du arbejder professionelt med udviklende dialoger / coaching som en del af 
dit arbejde i forskellige kontekster

• Du kan dokumentere, at du løbende har praktiseret coaching/prof. samtaler 
gennem de sidste år (mindst 1 år) og at du selv løbende deltager i 
sammenhænge og samtaler, som er udviklende for din praksis

• Du har sikkert også en certificering i coaching og samtaler fra en akkrediteret 
uddannelse (eksempelvis hos Dialogisk Design, Attractor, Mannaz, 
Copenhagen Coaching Center, AS3 eller Region Midtjylland)

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne.



Om assessorerne

Elisabet Skov Nielsen er psykolog og ledelseskonsulent hos UKON. 
Hun har omfattende erfaring i coaching, supervision og undervisning

✓ Er én af få Individuelt akkrediterede coaches i Danmark på senior 
practitioner niveau (EMCC)

✓ International assessor for akkreditering af coaches og 
uddannelser ved EMCC Global

✓ Tidligere ansvarlig for coachingkurser og akkrediterede 
coachinguddannelser i Mannaz 

✓ Har undervist og certificeret over 100 coaches kommunalt, 
regionalt og nationalt og har 10 års praksiserfaring som coach

Jacob Sønderskov er ejer af Dialogisk Design og har ekstensiv erfaring 

som coach, underviser og designer af læringsforløb.

✓ Er én af få Individuelt akkrediterede coaches I Danmark på senior 

practitioner niveau (EMCC)

✓ International assessor for akkreditering af coaches og uddannelser 

ved EMCC Global

✓ Tidligere manager i hhv. Rambøll Management Attractor og senest 

Mannaz, bl.a. med ansvar for udvikling af coachinguddannelser

✓ Har certificeret over 200 coaches og har i tusindvis af timers 

praktisk coachingerfaring 



Dialoger skaber resultater

jacob@dialogisk-design.dk

+45 4141 2162

esn@ukon.dk

+45 51396032


