FORANDRINGSLEDELSE I PRAKSIS
Lær at skabe succesfulde forandringer også når uvisheden er høj
Vi hører det hele tiden: Alt er i konstant og
hastig forandring! Og hvordan håndterer vi det
som organisation, som konsulent og som
medarbejder? For hvor meget kan vi
planlægge os ud af, når forudsætningerne hele
tiden ændres?
Blandt andet de spørgsmål går vi i dybden
med på dette kursus, hvor vi har fokus på

både de rodfæstede praksisser, teorier og
redskaber inden for forandringsledelse.

Samtidig graver vi også ned i, hvad der skal
til, når minutiøs planlægning ikke længere er
nok. Forandringsledelse handler her om på
den ene side at deltage aktivt og engageret i
forandringen, og på den anden side
acceptere, at i forandringer vil rigtigt meget
ikke kunne styres eller kontrolleres – det
handler om påvirkninger og interaktion i
stedet.

Dit udbytte af kursusforløbet
✓ Forståelse for forandringens natur og dine muligheder for at påvirke den som leder og som
medarbejder/forandringsagent
✓ Evnen til at vælge rette ledelsesmæssige tilgang alt efter forandringens type og omfang
✓ Indsigt i de psykologiske reaktioner i forandringsprocessen
✓ Evnen til at kommunikere forskelligt i de forskellige faser i forandringsprocessen
✓ Værtøjer til at analysere, hvad der understøtter, og hvad der modvirker forandringer og udvikling
✓ Forståelse for, hvad der skaber mening, læring og viden i organisationer som vejen til forankring

INDHOLD

FORANDRINGSLEDELSE

Dag 1: Ledelse af forandringer
✓ Den forretningsmæssige/organisatoriske vinkel på forandringen: Hvorfor
✓ Organisationens forandringsevne og - stadie
✓ Typer af forandringer, og valg af type
✓ Forandringslederens rolle og position – afklaring af ansvar
Dag 2: Når planlægning kan bringe dig i mål
✓ Projektstyringsværktøjer – hvilke kan bruges hvornår
✓ Planlæg og design forandringsprojektet
✓ Interessenter og relationslandskaber
✓ Forandringskommunikation og kommunikationsplanen
Dag 3: Menneskelige dynamikker i forandringsprocesser
✓ Gruppedynamik og teamledelse i forandringsprocessen
✓ Meningsskabelse som styrings- og udviklingsmekanisme
✓ Adfærdsbetingede træk, du skal være opmærksom på
✓ Seks menneskelige kernebehov – husk dem!
Dag 4: Når du ikke kan planlægge dig i mål
✓ Kontekstens afgørende betydning
✓ Skab fremdrift gennem små forsøg
✓ Det narrative styrings- og udviklingsværktøj
✓ Evnen at agere i uvished
Dag 5: Forandringslederens ledelsesstil
✓
✓
✓
✓

De klassiske forandrings-ledelsesstile – bevar styringen
Din egen ledelsesstil og -præferencer
Styrke- og dialogbaseret ledelse – slip styring
Distribueret ledelse – nyttigt, men overdriv det ikke

DELTAGERE OG FORM

FORANDRINGSLEDLESE

DELTAGERE
Kurset er målrettet:
✓ interne konsulenter og forandringsagenter
✓ projektledere med særligt fokus på forandringsledelse og -lederskab
✓ nøglepersoner med særligt ansvarsområde i forandringsprocessen
Det forudsættes, at deltagerne er engageret i deres egen og organisationens udvikling, deltager
aktivt i undervisningen og er interesseret i at drive forandringsprocesser til succes.

AFVIKLING
Vi afvikler typisk forløbet over tre moduler, hvor Modul 1 svarer til Dag 1+2, Modul 2 til Dag 3+4
og Modul 3 til Dag 5. Vi kan dog variere fra dette alt efter behov.

SÅDAN UNDERVISER VI
Undervisningen omfatter teori og case-arbejde med fokus på at opnå praktiske færdigheder i at
anvende værktøjer og ledelsesmæssige metoder via realistiske situationer. Det er af afgørende
betydning for os, at netop den praktiske anvendelse af metoderne står klart for deltagerne ved
endt kursus.
Vi lægger samtidig stor vægt på at træne deltagerne både i anvendelsen af en lang række af de
klassiske og velafprøvede metoder og i nye typer metoder, hvor den seneste forskning og praktisk
erfaring på området bringes i spil.

UNDERVISERE
Undervisningen varetages af Incentos erfarne chefkonsulenter, der har mange års erfaring med
forandrings- og udviklingsledelse, både som undervisere og som ledere i erhvervslivet.

PRAKTISK

FORANDRINGSLEDLESE

FORBEREDELSER
Inden kurset
✓ Overvej aktuelle forandringsprocesser, du kan bruge til det praktiske case-arbejde - det vil
sige forandringsprocesser, du enten er i færd med at skulle sætte i værk, eller som du er i
fuld gang med at drive eller være en del af.
Under kurset og mellem modulerne:
✓ Det forventes, at du under uddannelsen forbereder dig ved at læse udleveret materiale,
samt at du deltager aktivt i case-arbejde
✓ Det forventes, at du mellem modulerne laver mindre opgaver som forberedelse til det
efterfølgende modul

MULIGHED FOR EKSAMEN & ECTS-POINT
Der vil være mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen i akademifaget
“Forandringsledelse” og derved erhverve sig 10 ECTS-point eller i diplomfaget
“Forandringsledelse” og derved erhverve sig 5 ECTS-point.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om mulighederne for at afholde et kursus i jeres
virksomhed eller organisation: info@incento.com / 32 20 01 11.

