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Djøf Privats fokusområder 2017/18  

Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er, at Djøf er som 

medlemmerne: Altid en kompetent og værdiskabende medspiller i arbejdslivet. 

Djøf har to mål. Det ene mål er at få flere medlemmer (via fastholdelse og hvervning), 

og det andet mål er at få mere tilfredse medlemmer. Opnåelse af disse mål vil bringe 

Djøf nærmere visionen.  

For at kunne understøtte disse mål vil Djøf Privat i den kommende strategiperiode 

have fokus på: 

 Djøfs omdømme og oplevet værdi for de private medlemmer 

 Fremtidens (private) arbejdsmarked 

 Ledelse i et 360 graders perspektiv 

  

Djøfs omdømme og oplevet værdi for de private medlemmer 

For privatansatte medlemmer ved vi fra medlemsundersøgelsen, at det især er Djøfs 

omdømme, der har betydning for den samlede tilfredshed med Djøf. Det er derfor et 

vigtigt indsatsområde for Djøf Privat. 

Omdømme favner flere aspekter, men kan overordnet oversættes med ”billedet af 

Djøf”. Her er bl.a. Djøfs synlighed og relevans i samfunds- og arbejdsmarkedsdebat-

ten en afgørende faktor. Men også mere konkrete og håndgribelige parametre som 

har vi de relevante ydelser på hylderne, hvor ofte de benyttes, og den oplevede kva-

litet af ydelserne er væsentlige for vores medlemmers tilfredshed. 

Hvis det skal lykkes at nå målene, er det derfor afgørende, at nuværende og poten-

tielle medlemmer oplever, at Djøf-medlemskabet giver høj værdi både for den en-

kelte, men også fordi medlemmerne oplever, at Djøf medvirker til at skabe synlighed 

om djøfernes værdiskabelse i virksomheder, organisationer, på tværs af sektorer og 

for samfundet. I sidste ende handler det om, at vi både på den korte såvel som den 

lange bane er en værdiskabende medspiller i en privatansat djøfers hverdag.  

Et specielt fokus skal lægges på de yngre medlemmer af Djøf Privat. Selvom de er 

relativt tilfredse med Djøf spores en fastholdelsesudfordring særligt for yngre med-

lemmer fra 2 år før til 5 år efter kandidattidspunktet. Djøf Privat vil derfor have et 

særligt fokus på, at specielt de yngre privatansatte oplever en øget værdi af med-

lemskabet.  

Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 27. april 2017 
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Aktiviteter: 

 Tæt samarbejde med Djøf Studerende med fokus på at sikre højere grad af 

fastholdelse af unge privatansatte medlemmer. 

 Med afsæt i Djøfs erhvervspolitik synliggøre og udbygge djøfernes værdi-

skabelse i den private sektor via proaktive pressehistorier, analyser, virk-

somhedsdialog og sociale medier.  

 Sikre, at Djøf fortsat har de relevante produkter på hylden.    

 
Fremtidens (private) arbejdsmarked 
 

De privatansatte medlemmer skal opleve en organisation, der er fremtidssynet og 

tænker konstruktivt ind i bl.a. digitaliseringens muligheder og hvilke kompetencer, 

virksomheder i fremtiden vil efterspørge. Hvordan Djøf som organisation og medspil-

ler vil præge denne debat, vil i Djøf Privats øjne have stor betydning for oplevelsen 

af Djøf og dermed medlemstilfredshed og fastholdelse. 

 

Djøf Privat vil derfor have særligt fokus på at byde ind i forhold til udviklingsretningen 

”Fremtidens arbejdsmarked” i Djøfs strategi (se Djøfs strategi). 

 

Elementer som hvilke kompetencer, der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked, 

og hvordan det sikres, at medlemmerne er klar til denne efterspørgsel gennem (ef-

ter-) uddannelse er nogle af de forhold, der optager Djøf Privat. Et andet element er, 

hvordan Djøf møder de medlemmer, der skal arbejde på et arbejdsmarked, der gi-

vetvis ikke er præget af samme grad af faste ansættelser som i dag. Det er vigtigt, 

at Djøf arbejder for at udvikle medlemmernes vilkår også på denne type af arbejds-

marked, herunder pensionsforhold o.l. Det tredje element er globaliseringen og 

spørgsmålet omkring, hvordan vi understøtter vores medlemmer, når de bevæger 

sig på det globale arbejdsmarked. 

Aktiviteter: 

 Deltage aktivt i den politiske debat om fremtidens arbejdsmarked  

 Komme med relevante politiske udspil, gerne i krydsfeltet mellem erhvervs-

politikken og Fremtidens arbejdsmarked, der sikrer, at vi som videnssam-

fund opretholder vores konkurrencedygtighed  

 Synliggøre den samfundsmæssige værdi af fortsat kompetenceudvikling til 

privatansatte djøfere gennem analyser, virksomhedsdialog og pressehisto-

rier/debatindlæg  

Ledelse i et 360 graders perspektiv  

2/3 af Djøfs medlemmer drømmer enten om at blive ledere, eller også er de det 

allerede. Flere medlemmer beskæftiger sig med ledelse som fag, og vi har mange 

medlemmer, der hver dag oplever at blive ledet. Det giver en mangfoldighed i per-

spektiver på ledelse, og Djøf repræsenterer således et ”hele vejen rundt” perspektiv 

på ledelse eller med andre ord ”ledelse i et 360 graders perspektiv”. 
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Derfor vil det have betydning for medlemstilfredsheden og fastholdelsen af Djøf Pri-

vats medlemmer samt hvervningen af nye, at vi bliver endnu mere relevante på det 

ledelsesmæssige område. Dette er både, når det kommer til arrangementer, kom-

petenceudvikling og rådgivning, men i den grad også når ledelsesperspektivet tages 

op i samfundsdebatten. Djøf skal i højere grad fremstå som en relevant organisation 

for ledere og andre med interesse for ledelse, hvilket vil kræve vi i Djøf Privat fort-

sætter vores fokus på ledelse i perioden 2017/2018.   

Aktiviteter: 

 Djøf Lederkonference 

 Årets Lederpris 

 Medvirke i debatten om, hvordan ledelseskvaliteten bedst udvikles – set 

både fra ledernes, men også medarbejdernes perspektiv 

 Opgradering af medlemstilbud til ledere (karriere og uddannelse) 

 Øget fokus på fastholdelse og hvervning af privatansatte ledere 

 


