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Find de skjulte ressourcer i 
organisationen 

 
Tænk hvis fejedrengen har den ide, der skaber afgørende 

afstand til konkurrenterne«, frit efter Tom Peters, Crazy Times 

Call For Crazy Organizations.  

 

Ny viden og nye metoder kommer sjældent frem på udviklings-

møder, men dukker pludselig op i uventede situationer, hvor 

en ‘tilfældig’ sammenkobling af ideer pludselig giver mening. 

Lær hvordan du får aktiveret og inkluderet dine medarbejderes 

relevante viden og erfaringer - og inviterer ‘tilfældigheden’ ind 

i mødelokalet - når du skal træffe vigtige beslutninger, 

innovere og engagere.  

 

Målgruppen for denne en-dags workshop er ledere i små og 

mellemstore virksomheder, nye som erfarne, der ønsker at 

engagere deres personale yderligere og ønsker at udvikle sig 

som faciliterende ledere. 

 

Workhoppens formål og udbytte 

  
Formålet med workshoppen er at styrke dine kompetencer når 

det gælder afdækning og inddragelse af dine medarbejderes 

viden. Med workshoppens værktøjer i rygsækken, vil du kunne 

styre en dialog, en lille gruppe eller et større team gennem re-

levante spørgsmål.  

 

Resultatet bliver, at innovation, problemløsning og engage-

ment/ejerskab styrkes og du når dine mål med færre ressour-

cer eller du bliver nødt til at sætte nye mere ambitiøse mål.   

 
Workshoppens form og indhold 

 
Der bliver mulighed for praktisk at prøve og eksperimentere 

med langt de fleste af metoderne. Derudover vil alle metoder 

blive præsenteret og gennemgået i forhold til fordele/begræns-

ninger og du får en manual, der beskriver alle metoderne. 

 

NB: Workshoppen gennemføres på engelsk og der vil være 

med-undervisere som evt. kan hjælpe med at oversætte fag-

termer og assistere ved tvivlsspørgsmål.  

 
 

 
 

 
 

Temaerne i løbet af dagen vil blandt andet være, hvordan du 

som leder sikrer eksempelvis  

 effektiv evaluering af projekter og processer 

 innovation og kreativitet i hverdagen 

 konstruktive og effektive møder 

 effektiv omlægning af produktion 

 engagement og ejerskab fra medarbejderne 

 styrket salg og markedsføring  

 
Underviser 

 
Dr. Roger Greenaway er anerkendt i hele verden for at udvikle 

og designe kreative, reflekterende og aktive evalueringsmeto-

der, som involverer deltagerne og sikre en størst mulig ‘høst’ 

af viden og erfaring. Roger har præsenteret sine teknikker og 

metoder over hele verden og adskillige gange i Danmark. Du 

kan læse mere om Roger og hans erfaringsbaserede lærings-

metoder på hjemmesiden: http://reviewing.co.uk 

 

 
 

 
Det praktiske 

 
Tid og sted: 2. november 2016, kl. 9.00 – 16.00 på Comwell 

Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 

Pris: 2.495,00 kr. inkl. frokost og ekskl. moms. Tilmelder du 2 

eller flere deltagere er prisen 1.995 kr. per ekstra deltager. 

Tilmelding: Send en mail til tilmelding@csrnext.dk med oplys-

ning om navn og antal deltagere.  

CSRNext er en konsulentvirksomhed, der  

 
 består af psykologer og andre relevante fagfolk  

 har fokus på børn og unges trivsel og udvikling 

 giver 25 % af sin omsætning (ikke overskud) til 
udviklingsprojekter med fokus på udsatte børn og 
unge 

 

 »Your training opens minds, ensures everyone 

contributes, helps people think differently, shares different 

views and develops ideas.« 

 

Dawn Cordy, Egmont, Denmark 


