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Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. Det er dog en fejltagelse at
tro, at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbejderne alene. Virksomhedens ledelse skal styrke og lede
selvledelse, så det bliver en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres
arbejdsopgaver og for hinanden. Medarbejderne skal ikke basere deres valg og prioriteringer på individuelle
følelser, men skal lede sig selv, så de understøtter virksomhedens grundlæggende forretning.
Lederne skal holde fokus rettet på medarbejdernes resultater og sørge for, at der er sammenhæng mellem
deres personlige forståelser af de konkrete arbejdsgaver og virksomhedens overordnede strategiske
målsætning. Med ny forskning, værktøjer, modeller og cases fra danske virksomheder viser denne bog,
hvordan vi skal ændre den måde, vi leder og arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse
strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning.
”Psykologisk & Social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde” – Organisationspsykologi,
væredygtighed og samtalen som redskab 6 ugers erhvervsrettet.

Det bliver vi mindet om igen og igen, når vi møder det modsatte. Det bliver vi mindet om igen og igen, når
vi møder det modsatte. -14. Dette er et studie som er utviklet i samarbeid med Fagforbundet, det tilbys
Fagforbundets medlemmer. november. Efterfølgende 5 proces modeller giver et relativt klart billede af,
hvordan hovedprocessen kan udvikles og effektiviseres. LÆR at være mentor og kulturbærer – væredygtigt
vedkommende, relationelt intelligent & praktisk (talent)udviklende. ”Psykologisk & Social kapital –
bæredygtig selvledelse og samarbejde” – Organisationspsykologi, væredygtighed og samtalen som redskab 6
ugers erhvervsrettet. 0 har jobbet med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 bedrifter. Her får du
effektive værktøjer til god corporate storytelling. Det bliver vi mindet om igen og igen, når vi møder det
modsatte. Strategisk coaching og dialog Strategisk coaching kan typisk handle om at få skabt en fælles
overordnet ramme, hvori medarbejdere effektivt kan praktisere selvledelse Addisco samarbeider med flere
akademiske miljøer om tilbud av kursenheter på høyt faglig nivå.
Selvledelse og selvorganisering Mød Doug Kirkpatrick og Morning Star i København d. -14. Dette er et
studie som er utviklet i samarbeid med Fagforbundet, det tilbys Fagforbundets medlemmer.
Medarbeidersamtale - Forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2. 0 har jobbet med å styrke effekten av
dette verktøyet i mer enn 300 bedrifter. I 30 år har tomatproducenten Morning Star med 2400. En
profesjonell. Over 6 moduler. Det bliver vi mindet om igen og igen, når vi møder det modsatte. 0 har jobbet
med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 bedrifter.

