En strukturerad metod och utbildning för framgångsrik förändring - för att stödja
dig som är chef och ledare i förändring!

Utbildningen som omfattar tre dagar, ger dig och dina förändringsledare
kunskap och träning i:
• En strukturerad åttastegs arbetsmodell för förändring och

införandeprocessen

Vi ger den utbildning och det stöd som gör att du når förändringen fullt ut – en
hjälp till självhjälp.
Träning och stöd i förändringsledarskap, för dig som vill säkerställa att du når
förändringsmålen.

• Förståelse av människors reaktioner på förändringar

Med förändring menar vi anpassning till ny teknologi, väsentliga strategiska
skiften, ”process reengineering”, företagsfusioner och företagsförvärv,
omorganisationer, nya affärsenheter, och kulturförändringar.

• Coachning – ett lösningsorienterat förhållningssätt

Hur kan vi framgångsrikt genomföra dessa förändringar?
Det centrala temat handlar om att förändra människors beteende och därför
ska vi tala till människors känslor. Givetvis är strategi, struktur, kultur och
system också viktiga. Att leda förändring innebär att ta med människorna i
organisationen på en stegvis process genom att ”se – känna och förändra”.
Vi människor förändrar vad vi gör, inte så mycket på grund av analyser som
ändrar vårt tänkande utan mer utifrån vad vi ser av sanningen, som påverkar
våra känslor och engagemang.
Syftet med utbildningen är att stärka dig som förändringsledare och ge verktyg
och strukturer att framgångsrikt genomföra förändringen.
Den kompetenta chefen är den som kan arbeta med förändring på ett medvetet
och konstruktivt sätt med målbilden som drivkraft.
I stödprocessen arbetar vi som coacher i såväl lednings-gruppen som för
enskilda förändringsledare. Vårt mål är att ge handlingskraft och verktyg så att
deltagarna själva kan lösa sina problem. En chef som själv blivit coachad och
använder sig av de insikter som detta ger uppnår ett bättre resultat, därför är
coaching lönsamt. Vi erbjuder coacher med adekvat coachutbildning
och lång egen chefserfarenhet från både privat och offentlig verksamhet detta
ger dig möjlighet att välja någon som passar just dig.

• Tillfälle att reflektera över och förstå människors försvarsreaktioner

samt att träna hantering av dessa
• Förändringsledarskap – verktyg för processledarskap
• Beslutsfattande och problemlösning
• Arbete med de egna förändrings fallen
• Införandeprocessen – en modell för övergång från det gamla till det

nya
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