LEDELSESUDVIKLING
MED JER I CENTRUM
• Styrk ledelsesarbejdet på måder, der er 100% målrettet jeres lokale forhold og
udfordringer

• Få mulighed for at producere ny og uvurderlig viden om, hvad der virker bedst hos
jer – og hvordan I får skabt størst mulig effekt af jeres ledelse

• Få stærk ledelse der kan skabe forretningsmæssige og organisatoriske resultater
under dynamiske og paradoksale forhold

• Bind ledelseslagene tættere sammen, så I styrker handlekraften og
beslutningskvaliteten

LEDELSESUDVIKLING SKAL HANDLE OM JER
Bedre og mere professionel ledelse er ét af de vigtige grundlag for at
sikre mere succesfulde virksomheder og organisationer!
Sådan lyder det igen og igen. Men nej, svaret er ikke kun at sende ledere
på flere lederkurser, fjernt fra de lokale forhold, med endnu en model i
centrum og uden basis i relevante, virkelighedsnære erfaringer. Det
handler derimod om at få et stærkt pragmatisk og værdiskabende
supplement til den klassiske ledertræning.
Ledelsesudvikling skal handle om jer. Om at bringe jeres ekspertviden
og erfaringer i spil i ny videnproduktion. Om at tage jeres lokale kontekst
og virkelighed seriøst som udgangspunkt for at handle effektfuldt og
træffe de stærkeste ledelsesmæssige beslutninger. Så ledelse bliver det,
der gør forskellen hos lige præcis jer – NU!

VI DESIGNER LEDELSESUDVIKLING MED…

•
•
•
•

jeres lokale forhold og strategiske retning som udgangspunkt,
jeres potentiale for at handle ny viden frem som omdrejningspunkt,
jeres evne til at uddrage effektfuld læring som forankringspunkt, og
jeres mulighed for at koble organisationen sammen horisontalt og
vertikalt som forbindingspunkt.

	
  

Et	
  handlingsorienteret	
  og	
  konteksta0ængigt	
  fundament	
  med	
  jer	
  som	
  eksperten	
  

HVORFOR DENNE TILGANG?
Mange undersøgelser og rapporter peger på, at klassisk lederudvikling ikke altid skaber værdi og ikke
kan stå alene i en mere dynamisk og foranderlig virkelighed. Der bliver peget på flere grunde:

• Der er tale om lederudvikling frem for ledelsesudvikling, fordi ledelse bliver anset for at være en
individuel øvelse, ikke en kollektiv og ofte distribueret øvelse.

• Man tager ikke tilstrækkeligt højde for lokale forhold og den særlige kontekst, virksomheden præges af
• Udgangspunktet er abstrakte modeller frem for konkrete erfaringer fra den specifikke virksomhed
• Fokus er på læring frem for på handling – men i en dynamisk og kompleks virkelighed er handling
essentiel for netop at kunne skabe læring
Det er ovenstående udfordringer, vi imødegår med denne tilgang til ledelsesudvikling. I har med
sikkerhed en lang række svar selv. I har med sikkerhed rigtig megen kollektiv viden om, hvordan I får
ledelsesmæssig succes. Det handler blot om at bringe denne viden og ekspertise i spil på dynamiske,
handlingsorienterede og læringsbaserede måder.
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