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Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014.

Er du motiveret?
Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris MacDonald er ikke bare en
spændende taler, han byder ind med værdifuld viden til alle med interesse for HR og
ledelse. Mød også Telenor’s HR-direktør, Grundfos HR-direktør og andre eksperter
inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.
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Vejen til succes i en virksomhed kræver

på HR-ydelser. Linjeledere efterspurgte

for, at virksomheden kan have succes.

dygtige ledere og kompetente HR-folk.

sparring, facilitering og organisationsana-

NEXTWORK er stolt af at kunne byde

Relationel ledelse

HR skal være dygtige til at understøtte

lyse.

velkommen til HR & Ledelsesdagen. Du

– når dialogen

forretningsmål og bidrage til bundlinjen –

Nøglen er derfor at få HR-folk, der tænker

får inspiration til såvel strategisk, taktisk

også i krisetider. CfL-Indikatoren fra 2009

som ledere og støtter ledere i deres roller

og operationel HR og ledelse. Vi har

viste, at HR har været et spareobjekt, da

og evner, til at få det bedste ud af med-

sammensat et nuanceret program med

krisen ramte i mange virksomheder. Flere

arbejderne. Men de er ikke lette at finde.

konkret og anvendelig viden, som du kan
lade dig inspirere af.

giver mening!
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Succes kræver dygtige
ledere og HR-folk!

steder havde HR-afdelingerne vokset sig

Så hvis din virksomhed har dem, bør du

Skab forandringer,

for store under de gode år og gav ikke

værne om dem. Hvis du ikke har dem, bør

der holder

værdi nok til, at de skulle bestå. I 2013

du finde dem eller udvikle dem. Profes-

viste CfL-Indikatoren derimod, at der var

sionelt HR-arbejde og samspil mellem

sket en markant stigning i efterspørgslen

ledere og HR er en helt afgørende faktor

Vi ses den 22. maj!
Nextwork v/ Susanne L. Hansen og
Poul Blåbjerg, Center for Ledelse (CfL)
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Mød Telenors

OM ERHVERVSNETVÆRKET NEXTWORK
· Består af 200 virksomheder, og det er gratis at være med som virksomhed. Gennem nyhedsbreve får din virksomhed
mulighed for at deltage i gratis arrangementer og får også adgang til billige lokale netværk på områder, som er relevante
for virksomhedens ledere og nøglemedarbejdere.
· Over 200 personer sidder med i faglige netværksgrupper inden for salgsledelse, marketing, HR, Lean, ledelse, arbejdsmiljø
og personalejura. Nextwork driver også grupper om effektivisering og iværksætteri for henholdsvis Randers og Aalborgs
Erhvervsråd.
· Der arrangeres temamøder og konferencer. Er bl.a arrangør af HR & Ledelsesdagen og konferencen Vækst & ledelse, som
afholdes en gang årligt.
· I samarbejde med Væksthus Nordjylland udbydes også strategisk marketing- og HR-uddannelse.
Du kan gennem netværk spare meget tid og penge på ikke at skulle opfinde den dybe tallerken igen eller begå de fejl, andre
allerede har gjort.
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Ledelse med
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hjerne

og hjerte

Vi arbejder for én ting:
At få det bedste frem i dig
og din organisation.

Begynd d

...
in rejse med Insights i dag

Vi hjælper jer med at øge jeres medarbejderes
effektivitet og med at forbedre jeres
organisations præstationsevne.
Insights’ udviklingsløsninger er enkle og
dybt indsigtsfulde. De har øjeblikkelig
effekt og skaber positive, vedvarende
forandringer i jeres organisation.
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Kom i kontakt
med nordjyderne

Jobrotation er en nøgle til udvikling

teruddannelse af medarbejderne er en investering i virksomhedens konkurrencekraft.
Med et jobrotationsprojekt kan du sende medarbejdere på kursus,
mens ledige vikarierer hjemme i virksomheden - med tilskud fra det offentlige.
Vi hjælper gerne med at udvikle jobrotationsprojekter indenfor HK-området
- og finder de vikarer, der passer til din virksomhed.

NORDJYSKE Medier indeholder en række
forskellige medieplatforme, der bredt dækker
forskellige målgrupper
NORDJYLLAND

JOB OG UDDANNELSE

RVEJ 30 . 9200 AALBORG SV . TELEFON (direkte) 3364 1310 . www.hk.dk/nordjylland

Netværk kan gøre en forskel for
dig og din virksomhed
200 nordjyske virksomheder har opdaget, at de ikke behøver at bruge tid og penge på at
opfinde den dybe tallerken igen og lave de fejl, som andre allerede har gjort. Det handler
om at få ny viden, dele erfaringer og få nogle livliner, som du kan trække på i forhold til
dit daglige arbejde.
NEXTWORK driver bl.a netværksgrupper indenfor Salgsledelse, HR, Lean, Arbejdsmiljø,
Personalejura, Marketing og Ledelse. Men vi opretter nye grupper, hvor der er et behov.
Genkøbsrate på 97 % taler for sig selv. Man forlader kun en netværksgruppe, når man får
en anden funktion eller mister sit arbejde.
Du kan også komme med i en lokal og billig netværksgruppe, som kan øge dine kompetencer og kvalificere
dit daglige arbejde. Så dit kontingent er hurtigt tjent ind.
Se mere på: www.nextwork.dk

Find priser, mediefakta, deadlines, kontaktinformationer og meget andet på NORDJYSKEMEDIER.DK

Du skal ikke vide alt, men vide hvor du kan få den viden,
du har brug for.
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Chris MacDonald er født i
Minnesota, USA, men har boet i
København de sidste 15 år.
Han er uddannet Cand. Scient. i
Human Fysiologi ved Københavns
Universitet, og er kendt som
foredragsholder, skribent hos
forskellige medier og har
medvirket i flere populære
tv-programmer og serier på DR.
Fotograf Anders Hviid.

Er du motiveret?
FOR AT OPNÅ SYNERGI MELLEM KROP OG SIND, MELLEM LEDER OG MEDARBEJDER, SKAL DER TRÆFFES GODE VALG,
MEN DET KRÆVER DEN RETTE VIDEN, MENTALE INDSTILLING OG MOTIVATION. VILJEN ER EN LYST, OG HVIS DEN IKKE
ER DER, KAN DU IKKE MOTIVERE ANDRE.
Amerikanske Chris MacDonald er en af

MOTIVATIONSPARADOKSET

- Viljen er en lyst, og hvis den ikke er der,

- Når jeg skal motivere andre, bruger jeg

Danmarks mest anerkendte foredragshol-

Flertallet i Danmark er ikke motiverede.

kan du ikke motivere et andet menneske,

det meste af min tid på at finde ud af,

dere. Med udgangspunkt i den videnska-

Årsagen er simpel. Manglende motiva-

medmindre du kan manipulere nogle

hvor misforholdene er, og diagnosticere

belige litteratur giver Chris dig indsigt

tion kommer som resultat af for mange

faktorer, og selv da er det ikke autentisk

problemerne. Derefter kan jeg påvirke de

og værktøjer til bedre at kunne forstå og

misforhold i hverdagen. Nogle af nutidens

motivation. Dine medarbejdere kan godt

faktorer, som har en effekt på motivati-

styrke dit mindset, din motivation og din

største udfordringer er mangel på søvn,

have lysten til at blive motiverede, men

onen. Hvis man ikke vil have stressede

fysisk aktivitet og andre faktorer, som

får ikke de vilkår, som er nødvendige.

medarbejdere, så design en hverdag uden

viljestyrke.

påvirker vores biologiske energi. Og på

Her er det vigtigt, at medarbejderne i

urimelige stress niveauer. Støt dem i at

- Den primære faktor i menneskelig

samme tid er vi udfordret med hensyn til

stedet får mulighed for at udvikle deres

blive motiveret, til at tage ansvar for og

ydeevne er motivation. Men er der ingen

social og psykisk ernæring.

kompetencer, så de føler sig kompetente.

investere i de faktorer som påvirker den

energisk drivkraft, kommer motivationen

- Sociale medier og skærme spiller en

Mennesket har behov for anerkendelse og

personlige robusthed og modstandskraft.

ikke til at fungere. I teorien burde 80 pro-

grænseløs rolle. Folk lider af stress. I

føle at andre mennesker sætter pris på

Hvordan medarbejderne har det og yder,

cent være designet til at ”blomstre”, dvs.

forhold til energi, så er søvn det mest

én. Her spiller behovet for fællesskabet

er en kombination af hvordan vi intera-

have en solid følelse af energi, motivation

katastrofale sted at skære ned. Man

ind, medarbejderne skal mærke, at de

gerer med den verden, vi har omkring os,

og lykke under normale omstændighe-

bliver demotiveret, og det dræber også

har en vigtig rolle. Det er sådan motiva-

og hvordan vi udvikler vores evner i disse

der. Men i dag lever vi under ”unormale”

vores sociale evner og evnen til at træffe

tion virker. Manglende motivation er et

miljøer, slutter Chris.

beslutninger, siger Chris.

symptom på, at de tre grundsten ikke er

forhold med for meget af noget og for lidt
af noget andet. Det er en farlig kombination. På nuværende tidspunkt er der færre

optimale, siger Chris.

end 20 procent, som ”blomstrer”, selv om

MOTIVATIONENS
TRE GRUNDSTEN

vi har de bedste muligheder. Heri ligger

Flere års forskning har dokumenteret, at

DIAGNOSTICER PROBLEMET
OG PÅVIRK MOTIVATIONEN

paradokset. 20 procent vil efter al sand-

der primært er tre grundsten i motiva-

Viljen til motivation hænger stærkt

synlighed altid skulle kæmpe. Men lige nu

tionens fundament: Viljen, følelsen af at

sammen med vores svar på hvorfor? Bare

har vi en stor gruppe på 60 procent, der

være kompetent og fællesskabet. Selv om

fordi du er inspireret, er du ikke nødven-

ligger lige midt i mellem og som på grund

der er andre faktorer i spil i forhold til mo-

digvis motiveret. Chris mener, det er lede-

af handlinger, omgivelser eller en kombi-

tivation og ydeevne, så er disse tre grund-

rens opgave at finde roden til problemet,

nation af dem begge, kun har adgang til

sten, ifølge Chris, ikke til forhandling.

før der kan tages hånd om motivationen

en moderat mængde af deres energi og
ydeevne kapacitet, indleder Chris.

af medarbejderne.

“Some people are born to WIN.
Some people are born to LOSE.
But 95 percent of people are born
to CHOOSE. And that means per
definition about half of people will
simply have to fight harder than
AVERAGE.” - Calvin S. MacDonald
“Nogle mennesker er født til at
vinde. Nogle mennesker er født til
at tabe. Men 95 % er født til at
vælge. Det betyder per definition, at
halvdelen vil være nød til at kæmpe
hårdere.” - Calvin S. MacDonald

Siemens 360°
Udforsk det innovative maskineri bag
kulisserne og lær mere om de mennesker, der gør teknologien mulig.

I Aalborg huser vi verdens største vingefabrik
– vil du være en del af succesen?
Træd op ad karrierestigen med Siemens
Se ledige stillinger i Siemens på www.siemens.dk/karriere
Siemens er markedsførende leverandør af vindkraftløsninger til onshore, offshore og kyststrækninger. Det ville ikke
være tilfældet uden vingefabrikken i Aalborg.
Aalborg er med helt fremme

Hvorfor Siemens?

Vingefabrikken i Aalborg er Siemens førende produktions-site og verdens
største vingefabrik. Fabrikken blev etableret i 2001, og den har lige siden
været i rivende vækst – med den seneste udvidelse har vi rundet 100.000
m2 under tag. I 2012 blev Aalborg-sitet også hjemsted for et af verdens
mest avancerede testcentre til at teste vores forskellige vingetyper på 7
teststande - både under åben himmel og under tag.

Med 150 års ledende teknologisk erfaring inden for fremstilling, overførsel
og distribution af energi er Siemens kendt for fremragende forsyningsmuligheder samt lang holdbarhed på vindmøller. Siemens tilbyder integrerede løsninger og service, der opfylder behovet for både energi og
bæredygtighed.

I dag arbejder ca. 1850 medarbejdere på fabrikken – ca. 500 kontormedarbejdere og ca. 1350 medarbejdere i produktionen.
Innovativ – og kommet for at blive
Siemens bliver i Aalborg. Danmark er lige nu førende på teknologiområdet inden for vindmøller. Vores medarbejdere har den nyeste viden, det
mest innovative mindset og den afgørende erfaring. Det er grunden til,
at Siemens er en af verdens ledende vindmølleleverandører.

Siemens er en spændende arbejdsplads – også for dig
I Siemens er vi altid på udkig efter de dygtigste medarbejdere. Nysgerrige
og åbensindede mennesker, der har en forståelse for den verden, vi lever
i. Dedikerede mennesker, der tør stille de svære spørgsmål. Passionerede
mennesker, som er fast besluttet på at finde svar og udfordre teknologi
og kollegaer. Mennesker, der vil gøre en forskel. Som alle Siemens medarbejdere på verdensplan.
Mennesker som dig?

www.siemens.com/windpower
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Anne Bisbjerg er HR-direktør i den
globale virksomhed Grundfos. Hun
har siddet i lederroller gennem de
sidste 15 år og er i dag ansvarlig
for en HR-organisation med
omkring 80 medarbejdere.

God ledelse
betaler sig
DER INVESTERES MILLIONER I LEDELSESUDVIKLING I DANSKE VIRKSOMHEDER, MEN HR HAR TRADITIONELT SET HAFT
MINDRE FOKUS PÅ AT UNDERSØGE, HVORDAN DENNE INVESTERING HAR EFFEKT PÅ BUNDLINJEN. I KRISETIDER ER
DER DERFOR RISIKO FOR, AT LEDELSESUDVIKLING NEDPRIORITERES, FORDI ”BUSINESS CASEN” IKKE ER KLAR.
EN FORRETNINGSMÆSSIG
BRÆNDENDE PLATFORM

SKAB LEDELSESMÆSSIGE
BYGGESTEN

- Lederen skal være bevidst om sin rolle,

at vælge at ”træde ved siden af” – og det

succeskriterier og mål og vide hvilken

giver dårlige tal på bundlinjen. God ledel-

Grundfos’ HR-direktør Anne Bisbjerg

For at få størst forretningsmæssig effekt

ledelsesadfærd, der med størst sand-

se er først og fremmest et spørgsmål om

repræsenterer en stor, global virksom-

skal man involvere hele organisationen

synlighed vil bringe de bedste resultater

at være bevidst om krav og forventninger

hed, som i øjeblikket gennemgår store

i at skabe ledelsesmæssige byggesten.

for virksomheden. Lederen skal finde en

i rollen, at træffe et valg om at ”ville”

ledelsesmæssige forandringer. Hun har

Grundstenen i forløbet er at skabe sam-

autentisk og nærværende måde at fylde

og gøre sig umage for at dygtiggøre sig

gennem de sidste 20 år arbejdet med at

menhæng mellem HR’s strategiske vision

den ramme ud på. Her er feedback og re-

ved at øve sig – hver dag, hele livet, siger

rekruttere og udvikle tusindvis af ledere

og medarbejdernes opfattelser. Man skal

fleksion efter min mening de allervigtigste

Anne.

i både Danmark og udlandet. I dag er hun

bygge Business Casen for at investere i

grundredskaber, siger Anne.

ansvarlig for en HR-organisation med

god ledelse.

omkring 80 medarbejdere.

- Business casen handler om, hvordan

KONSEKVENSER AF GOD OG
DÅRLIG LEDERSTIL

- I Grundfos har vi en ledelsesvision, som

man får sandsynliggjort sammenhængen

Det kan være en udfordring at ændre

siger, at god ledelse skal gøre det muligt for

mellem god ledelse, medarbejdermotivati-

lederstil for at højne ledelseskvaliteten.

os at levere resultater på den korte bane,

on og bundlinje. I Grundfos har vi arbejdet

Dårlig ledelse koster på bundlinjen. God

mens vi bygger fremtidens Grundfos. Det

med en omfattende ”Co-creation”-proces,

ledelse betaler sig, men den kommer ikke

kræver, at vi har ledere, der er stærke på

hvor ledere og talenter fra hele verden

af sig selv, for der er mange knapper, man

tre dimensioner; at lede forretningen, lede

har arbejdet sammen om at identificere

kan skrue på. Hos Grundfos har man en

medarbejdere og lede sig selv. Den gode

og udvikle de ledelsesudviklingsinitiativer,

holistisk tilgangsvinkel til at højne ledel-

leder mestrer balancegangen. Som leder i

som de selv mener vil være svaret på nog-

seskvaliteten.

dag skal man kunne håndtere en række di-

le af de forretningsmæssige udfordringer,

lemmaer og konfliktende dagsordner, hvor

som de står overfor, siger Anne.

der ikke er et oplagt rigtigt eller forkert

- Der skal være vilje til at handle og tage
konsekvenser af både god og dårlig le-

valg. Kompleksiteten stiger i samme takt

God ledelse produceres i samspil mellem

delse. Hvis der ikke er nogen konsekvens,

som forandringshastigheden, og det land-

leder og medarbejder. Lederskab kræver

så lærer organisationen, at det i virkelig-

skab skal man som leder kunne navigere

følgeskab. Her er det vigtigt at tage de

heden ikke er så vigtigt, hvordan ledelse

både sikkert og fleksibelt i, siger Anne.

rigtige grundredskaber i brug.

udføres, og at det dermed er acceptabelt

Co-creation: Ud af elfenbenstårnet og ind i forretningen. I fremtiden kommer HR til at samarbejde meget mere med ledere
og medarbejdere om at udvikle
HR-ydelser, der er relevante og
nærværende. I Grundfos HR arbejder vi løbende med co-creation som en metode til at udvikle
vores produkter i dialog med
vores globale organisation. Det
er en både givende og krævende proces for alle parter, hvor
forståelsen for forretningens
behov og gensidig faglig respekt
er en grundlæggende forudsætning for succes. Anne Bisbjerg,
HR-direktør, Grundfos.

Gør det ordentligt.

Ta’ en HRuddannelse
på EUC Nord!

Velkommen til Kompetencecentret og velkommen hos HRog ledelses-teamet. Her tilbyder vi lederuddannelser på
grundlæggende og udvidet niveau, økonomisk ledelse samt
medarbejderudvikling i kommunikation, teams, LEAN og
arbejdsmiljø. På en række af vores kurser giver vi garanti
for gennemførsel.
Vi ser frem til at have dig på skolebænken her på
Kompetencecentret på EUC Nord.
Hilsen HR- og ledelsesteamet.
På eucnord.dk/kurser kan du læse mere om dine muligheder for efteruddannelse lige fra dagskurser til hele
uddannelser med forløb over flere år. Og du er altid velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, hvis
du har spørgsmål til efteruddannelse på EUC Nord.

eucnord.dk

facebook.com/kompetencer

ErhvervsUddannelsesCenter Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · Box 330 · 9800 Hjørring · Telefon 7224 6000 · Fax 7224 6101 · info@eucnord · eucnord.dk
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Lisbeth G. Petersen har arbejdet med
arbejdsglæde, livsglæde, stress og trivsel i over 20 år, både som sygeplejerske,
virksomhedskonsulent og direktør for
lgp-consult. Hun er desuden aktuel med
bogen Arbejdsglæde & Stjernestunder.
Hun er en meget eftertragtet foredragsholder og kursusleder, fordi hun vender
alt på hovedet og gør alt det komplekse
enkelt, så alle kan være med.

Få en
arbejdsplads,
hvor alle
trives!
GLADE CHEFER, SPRUDLENDE KOLLEGER, TILFREDSE KUNDER OG EN PARTNER, DER BEUNDRER DIG? UMIDDELBART LYDER
DET SOM ET DRØMMESCENARIE, MEN IFØLGE LISBETH G. PETERSEN, DIREKTØR I LGP-CONSULT, ER DET IKKE HELT UMULIGT.
HUN HAR I DE SIDSTE 20 ÅR SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDER OM AT SKABE ARBEJDSPLADSER, HVOR ALLE TRIVES.
For at stortrives på arbejde skal du også

tering har Lisbeth tre huse ved Flensborg

svar for andres ydeevne og hjælpe dem

- Travlhed kan du arbejde dig ud af. Det

have det godt derhjemme – og omvendt

Fjord, hvor hun hjælper folk med stress til

på vej, der uhensigtsmæssigt gør tingene

behøver du bestemt ikke at få stress af

selvfølgelig. Glæde, energi og overskud

at komme hurtigt på fode igen.

værre, eventuelt fordi de selv er pressede,

– tværtimod! Tilfredsheden ved at nå det

så både sprog og adfærd bliver nega-

mål, man har sat sig, er langt større end

kan sagtens skabes det ene sted, men
hvis den positive stemning slukkes efter

- Uanset om det er arbejdsbetinget stress,

tivt. Undersøgelser viser, at den største

tankerne om, at man har brugt meget tid

ganske få timer det andet sted, holder

parforholdet der knirker, eller personlige

årsag til højt sygefravær er det psykiske

på en opgave – eller sprunget frokosten

tilstanden kun kort, og frustrationen tager

kriser er udbyttet bemærkelsesværdigt.

arbejdsmiljø. Vi er afhængige af den

over. Og når du ved, det er en midlertidig

livet af al energi.

Fravær, der normalt vil vare tre måneder,

stemning og det samspil, der hersker på

situation, er der ingen fare. Stress deri-

er her skåret ned til cirka en uge. Hem-

arbejdspladsen. En af mine lidenskaber er

mod kan du ikke arbejde dig ud af. Stop

- Jeg tager rundt på virksomheder i hele

meligheden er, at partneren er med i hele

at se på det hele menneske. Vi skal også

op! Der skal skabes overblik over det,

Danmark og hjælper med at få skabt en

forløbet over fire dage, chefen er inddra-

fokusere på, hvordan vi får hverdagen til

der stresser, og der skal arbejdes med

kultur, der gør, at medarbejderne yder de-

get, og der foreligger en konkret hand-

at fungere derhjemme med partner og

ændringer, så du atter kan være i dit liv.

res bedste, føler arbejdsglæde, er sunde

lingsplan og opfølgning, siger Lisbeth.

børn, så hverdagsopgaver ikke bare skal

Alle kan miste overblikket og have brug

overstås, men bliver lavet om til stjer-

for hjælp i perioder af sit liv. Sygemelding

ARBEJDSGLÆDE I
VIRKSOMHEDER

nestunder, siger Lisbeth.

og medicin er ikke vejen frem, hverken

Udover samarbejdet med virksomhederne

Et godt arbejdsmiljø er essentielt, når
man skal skabe arbejdsglæde på en ar-

STRESS – ARBEJDSGLÆDENS
VÆRSTE FJENDE

har stress. Der er altid flere grunde til, at

om arbejdsglæde, trivsel og stresshånd-

bejdsplads. Man skal tage ansvar for egen

Der er altid flere faktorer, der spiller ind,

vigtigt, at vi ser på hele hverdagen, både

ydeevne, hvordan man taler til kolleger

når man får stress og mister overblikket.

arbejdsmæssigt og privat, siger Lisbeth.

og opfører sig over for hinanden, især

Når arbejdets omfang overstiger den

når der er konflikter eller ting, der ikke

tid, der er til rådighed over en længere

lykkedes.

periode, eller overstiger egne kompe-

og raske og har lyst til at være der, hvor
de er, siger Lisbeth.

”Arbejdsglæde og begejstring
er ikke noget, du har eller får,
det er noget, du skaber!
Nærvær, dialog og begejstring
forebygger stress og fremmer
trivslen både på arbejde og i
hjemmet.” - Lisbeth G. Petersen, direktør, lgp-consult.

for virksomheden, familien eller den, der

tencer samtidig med, at der sker ting

- Er du en del af løsningen eller proble-

på hjemmefronten eller i privatlivet, der

met? Det handler om holdninger og de

virker uoverkommelige, er risikoen størst.

valg, vi tager, fra vi kommer, til vi går. Det

Ifølge Lisbeth skal hele hverdagen tages

handler om også at turde tage et medan-

op til vurdering.

man går ned med flaget, og derfor er det

ANNONCE

ANNONCE

Larsen Waterfront er bygget efter fremtidens standarder og med løsninger, der sikrer de nye beboere
tid til livet. Og det er meningen med Himmerland
Boligforenings virksomhed, fortæller direktør Ole
Nielsen, der her ses foran det imponerende byggeri.

Ambitioner skaber gode boliger
Himmerland Boligforening er med sine godt 7.000 boliger på få år gået fra at være en pæn, veldrevet
boligforening til en central og synlig aktør i udviklingen af Aalborg by. Direktør Ole Nielsen har haft
fokus på, at gode boliger er drevet af gode medarbejdere.
Engagementet og ambitionen om, at Himmerland

at i år har vi haft travlt, men næste år får vi endnu

hænger sammen, og derfor er der i de kommende

Boligforening gør en forskel for Aalborg og byens

mere travlt. Og i de senere år er budskabet blevet

måneder fokus på relevant uddannelse af medar-

borgere, lyser ud af øjnene på Ole Nielsen. Han er

lidt mere rigtigt med de mange nybyggerier.

bejdere. De fleste af Himmerlands ejendomsserviceteknikere kan i løbet af de kommende måne-

direktør og drivkraften bag de mere end 1500
nye boliger, som Himmerland Boligforening bidra-

Fra ide til drift

ger med til det byggeboom, som Aalborg oplever

Gode boliger er målet, og medarbejderne skal

i disse år:

vide, at deres arbejde er afgørende for, at Him-

- Det er et rigtigt win-win-win-projekt, fordi det

merland Boligforening giver beboerne tid til livet.

giver vores medarbejdere yderligere kompetencer,

der også kalde sig tværfaglige energioperatører.

- Det har lige fra begyndelsen ligget i Himmerland

At give mennesker tid til livet er missionen for

giver os endnu bedre muligheder for at spare på

Boligforenings DNA, at vi var parate til at udvikle

Himmerland Boligforening, og Ole Nielsen bruger

energien, og samtidig skaber plads til ledige, siger

os og parate til at håndtere, at vi blev større, siger

tid på, at alle medarbejdere forstår, at de er en

Ole Nielsen.

Ole Nielsen.

vigtig del af et fællesskab:

Himmerland Boligforening er som selvstændig

- Vores 110 medarbejdere er spredt i hele byen –

betyder noget for Ole Nielsen. Himmerland Bo-

administreret boligforening kun 10 år. Fokus var og

også for deres skyld bruger vi meget tid på kom-

ligforening tror nemlig på og stiller krav til andre

er stadig at sikre kvalitet i driften. Men mulighe-

munikation. Det er vigtigt, at vi er og føler os som

større virksomheder om at vise socialt ansvar i

den for at udvikle Aalborg med nye, attraktive

en helhed. Målet er jo, at alle medarbejdere er

deres måde at drive forretning på.

boliger var Himmerland Boligforening de første

stolte af og føler sig som ambassadører for Him-

til at udnytte. En sådan transformation på kort

merland Boligforening, forklarer Ole Nielsen.

At ledige kan få job, mens andre er på uddannelse,

- Tid til livet er vores mission - og det betyder
også at få en chance i livet, slutter Ole Nielsen.

tid stiller store krav til ledelse og organisationen
i Himmerland Boligforening. Udfordringen er at få

Fortsat udvikling

sammenhæng mellem drift og udvikling:

Attraktive boliger og kompetente medarbejdere

- Det, vi har forsøgt ledelsesmæssigt, er at sige:
Hør her, vi er stolte af det, vi kan i dag, og vi ved,
at vi kan rumme den nye udvikling og udfordring
inden for de rammer og den viden, vi har i dag,
siger Ole Nielsen.
Det budskab er essensen i den lille tale, som Ole
Nielsen holder for sine medarbejdere hvert år til
julearrangementet. Og talen rundes af med at sige,

De internationale prisbelønnede arkitekter, Henning Larsen
Architects, har tegnet Himmerland Boligforenings markante byggeri ved havnen i Aalborg. Til venstre for Larsen Waterfront ses
Musikkens Hus/Nordkraft og til højre Aalborg Universitet.
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Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen
fra Future Navigator er født i
Danmark i 1971, uddannet i biologi og
statskundskab. Hun arbejder med små
og store internationale organisationer,
og er i høj kurs som foredragsholder og
provokatør over hele verden.

Følg med tidens
megatrends og
tendenser
I FREMTIDENS INTELLIGENTE VIRKSOMHEDER
SÆTTES DYGTIGHED OVER OPGAVER OG DEDIKEREDE FÆLLESSKABER OVER EGOER. LIVET
ER IKKE ET MATADORSPIL. FREMTIDENS SPILLEREGLER ER SOM ET COMPUTERSPIL - VI KAN
ALLE VINDE, UDEN AT NOGEN TABER.
OPDAG SAMFUNDSFORANDRINGERNE OG TÆNK NYT

- Så længe man måler på det gamle para-

turde sparke til matadorpladespilleren.

Ifølge hende er menneskelig opfindsom-

digmes matadorspilleregler, bliver folk ved

Flere virksomheder bliver fyret af deres

hed en anden sikker megatrend, lige så

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen er i

med at spille matador.

leverandører og samarbejdspartnere, hvis

sikker som globaliseringen var for ti år

verdenseliten inden for visionær ledelse

I virksomhederne må man ikke længe-

de er for altmodisch. Dedikerede fælles-

siden.

og bliver jævnligt benyttet i medierne.

re tale om vækst, men kun om kvalitet.

skaber er vejen frem. Men gamle rigide

Hun rådgiver danske ledere til at følge

Indfør nogle sunde kvalitetsmål så der

pengefokuserede chefer og strukturer,

med tidens samfundsforandringer. Mega-

belønnes for at dele, lære og skabe kvali-

der ikke skaber kvalitet for deres kunder,

sammensættes på de rigtige måder. Der-

trends er de ting under overfladen, som

tet. Fremtidens visioner skal være delt og

medlemmer eller ansatte – glem det! De

for skal vi aldrig se vores problemer som

ikke ses i opløbet, men påvirker måden

fælles for at have nogen effekt. Det nytter

overlever ikke. Nogle gange skal det gam-

noget dårligt. Vi skal vælge de problemer,

vi tænker og arbejder på. Tendenser er

ikke noget, hvis visionen er reserveret

le dø, før det nye kan komme til. Fokusér

der motiverer os til at gøre noget andet

til ledelsen eller enkelte ildsjæle. Mega-

på det, som spirer i stedet for det, som

end det sædvanelige - som træner os til

trends handler om at blive enige om, hvad

visner, siger Anne.

dygtighed, samarbejde og er godt for os

bølgerne på overfladen.

- Vi har alt det, vi skal bruge, det skal bare

- Megatrends er som golf-strømmen. Vi

vi er sikre på - og hvis vi er sikre på, at

selv, for andre og for verden. At forlø-

lægger sjældent mærke til at den, men

fremtiden er radikalt anderledes, så skal

ændrer den sig minimalt, har det markan-

vi også ændre radikalt på vores måde at

INTELLIGENTE VIRKSOMHEDER
HAR BEDRE MÅL

se dét, er en afgørende opgave for HR,

te effekter. Globalisering var en mega-

tænke og handle på, siger Anne.

For at kunne lede både medarbejdere og

trend, vi nærmest skulle stave for folk for

slutter Anne.

virksomhed i retning af mere vækst, er

10 år siden, i dag ved alle, hvad det er. Vi

SKAB NYE SUCCESKRITERIER

det vigtigt at have fokus det rette sted

er blevet voldsomt forandret af globalise-

Vælger man at fastholde samme lederstil

og følge med de megatrends som tegner

ringen. Ser man megatrends komme, kan

og støtte sig til ”plejer-stokken”, risikerer

fremtidsbilledet.

man reagere i god tid, så fremtiden bliver

man at mindske udbyttet af arbejdsind-

en fornøjelse og ikke en fiasko. Dedikér

satsen. Fremtidsforskernes løsning er at

- Ledere skal koncentrerer sig om intelli-

fem minutter til tendenser hver dag - det

give plads til nye succeskriterier og tænke

gente og bedre mål. Vækst er ikke et mål.

er en super investering i din fremtid, siger

fremtiden ind i strategi og ledelse, som

Det er et middel. Økonomi giver bare en

Anne.

skaber nye vækstmuligheder i virksom-

status, men fortæller intet om fremtiden.

heden.

Vækst har ingen mening i sig selv. Fokusér

og tendenser, jo nemmere bliver det at

- Det kræver handling og ledelse at slippe

nalisme, samarbejde, læring, etik, moral,

navigere virksomheden i den rigtige ret-

”gamle” succeskriterier for at give plads

familie, miljø og sæt sådanne begreber før

ning. Moderne ledere skal være åbne for

til ”nye”. Det sker ikke gennem ledel-

alt andet, siger Anne.

nytænkning.

se og drift, men ved at løfte blikket og

Jo bedre man forstår tidens megatrends

i stedet på kvalitet, stolthed, professio-

Forandringer og presset på
’plejer’ kommer uanset hvad
man gør - forskellen er bare, om
man vil være en proaktiv helt
eller et reaktivt offer. Som et
af mine yndlingscitater lyder
- smart has plans, stupid has
stories, Anne Skare Nielsen,
fremtidsforsker.
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NISSAN 370Z COUPE
3.7L V6 328 HK
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• 35.000 kr. udbetaling
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LED kørelys
• 24 mdr.
Xenon forlygter
• 15.000 km årligt
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Elsæder
• 7.188 kr. i mdl. ydelse
18” Coupé fælge
Kontantpris = 780.500 kr.
2 x sports rørhaler
Aut. Klima
Sportssæder
Regnsensor

NISSAN 370Z ROADSTER
3,7 L V6 328 HK
0-100 5,3 sek.
• Aut. kaleche
• Læderkabine
• BOSE audio
• 19” Z fælge
• Lændestøtte
• Regnsensor
• Nissan Connect NAVI

TECHNO forsikring fra 4.528 kr.
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BETINGET DU HAR KØRT SKADEFRI I DE FØRSTE 3 ÅR

'SBLS

Nu kan du blive “Elitebilist” som 21 årig med Techno bilforsikring gennem Autocentralen.
DU FÅR ENDDA DE FØRSTE 3 MÅNEDER FOR KUN 500 KR. I INTROPRÆMIE

Skal din nye bil være lidt højere?
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Bluetooth telefon
Fartpilot / fart limit
Sædevarme
El-ruder
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Kørecomputer
USB / AUX indgang

Fra 239.900 kr.

Auto-Centralen Aalborg
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BOWFOEUUJMGPSNÌMEFSMJHHFSVEFOGPSEFUGPSNÌMCJMFOFSEFTJHOFUPHQSPEVDFSFUUJMBGCJMGBCSJLBOUFO'PSTJLSJOHÌSTGPSTJLSJOHFOUJMCZEFTUJMBMMFQFSTPOFSPWFSÌSNFEGPMLFSFHJTUFSBESFTTFJ%BONBSL'PSTJLSJOHFOLBOLVOUFHOFTJGPSCJOEFMTFNFE/JTTBO
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Håndværkervej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 10 20 30
info@autocentralen.dk · www.autocentralen.dk
Mandag-fredag 9:00-17:30 · Lørdag 10:00-16:00 · Søndag 11:00-17:00

Bilerne er til omgående levering

Elitebilist som 21-årig

Finansieringsforslag:
• 96 mdr.
• 3,99% fast rente
• 20% i udbetaling
• 8.112 kr. mdl. ydelse
• Finansieringsomk. = 25.075 kr.
• Samlede kreditomk. = 140.917 kr.
• Å.O.P. = 5,3%
Kontantpris = 649.000 kr.
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Top agenda – Talentudvikling!
VINDER ELLER TABER VI KAMPEN OM TALENTERNE? TALENTUDVIKLING ER PÅ AGENDAEN – OGSÅ I DE NORDJYSKE VIRKSOMHEDER. UMIDDELBART KUNNE MAN FORANLEDIGES TIL AT TRO, AT TALENTUDVIKLING ER ET OMRÅDE, DER BLIVER NEDPRIORITERET MED DE UDFORDRENDE KONJUNKTURER, VI HAR, MEN SÅDAN ER DET IKKE.
”Human Capital Trends 2014” er titlen

forretningsudvikling. Mange ledere anser

Talenter er ikke kun ledelsestalenter, men

på Deloittes nyligt publicerede rapport,

evnen for at være den absolut mest

enhver unik kompetence af betydning for

KONKURRENCE OG
KONSEKVENSER!

som identificerer de tolv største og mest

kritiske katalysator for vækst. Medarbej-

organisationen. Inden for alle faggrupper

Der er stor konkurrence om de bedste

presserende HR-udfordringer. En af disse

derne udgør en strategisk ressource, fordi

vil nogle medarbejdere være bedre end

kandidater på markedet. Rekruttering

udfordringer er talentudvikling. Torben

de leverer organisationens kerneydelser.

andre – og kunne udvikle sig mere end

er på ingen måde ligetil. Man tiltrækker

Abildgaard, direktør for Curia, ekstern

Det giver konkurrencekraft og er svært

andre.

talenter ved at se på virksomheden fra en

lektor i Rekruttering og Kompetence-

at kopiere for andre virksomheder, hvis

udvikling på Aalborg Universitet samt

man formår at udvikle talenterne på en

- Talentudvikling indebærer en sortering,

Marlene Krogh, HR-Chef for Redmark, er

professionel måde. Men det betyder også,

for ellers er der ingen forskel mellem

enige i rapportens hovedpunkter – især i

at et talent, der forlader virksomheden,

talentudvikling og almindelig kompetence-

- Rekrutteringsstrategien bør målrettes

styringen af talentmassen og forholdene

tager konkurrencekraft med sig, fortsæt-

udvikling. Prioritering af talenter må ikke

specifikke segmenter på talentmarkedet

omkring den generelle rekruttering og

ter Marlene.

ske på en sådan måde, at man glemmer

og være i overensstemmelse med virk-

”kundes” perspektiv. Hvad er arbejdsgiverens image i kandidaternes øjne?

og demotiverer den meget store gruppe

somhedens, arbejdsgiverens image. Virk-

af velfungerende medarbejdere, der sikrer

somhederne bør efterstræbe en specifik

- Jim Collins har engang sagt: ”Hvis vi

UDFORDRINGER?
UNDGÅ FALDGRUBER!

den daglige produktion og effektivitet,

rekrutteringsstrategi, siger Torben.

får de rigtige mennesker på bussen, de

Trods enighed om, at talentudvikling er

siger Marlene.

rigtige mennesker i de rigtige sæder, og

vigtig for danske virksomheders konkur-

de forkerte mennesker af bussen, så skal

rencekraft, møder mange virksomheder

- Tag stilling til, hvordan medarbejderens

kræver det af og til, at nogle medarbejde-

det nok bagefter lykkes at køre bussen et

udfordringer i det konkrete arbejde.

nye kompetencer kan styrke virksomhe-

re må stige af ved nærmeste stoppested;

fantastisk sted hen”. Det er kort og godt,

Spørgsmålet er derfor, hvordan man bedst

den på kort og langt sigt. Vær opmærk-

samtidig skal det gøres attraktivt for

hvad talentudvikling handler om, siger

arbejder med talentudvikling og undgår

som på, at den bedste talentudvikling

andre at følge med på den videre færd.

Marlene.

de værste faldgruber. Marlene Krogh og

sker ved erfaringsbaseret træning knyttet

Det kan betyde, at virksomheden må gøre

Torben Abildgaard har nogle gode råd.

til jobbet, dvs. ansvar, spændende og

op med den nuværende kultur. Måske er

fastholdelse.

Skal bussen køre mod nye vækstmål,

AFGØRENDE KONKURRENCEKRAFT OG VÆKST

krævende opgaver og arbejde på tværs af

der brug for at skabe ”nye helte” og tid

- Da HR ofte er drivkraften i håndtering-

organisationen snarere end at blive sat på

til at sige farvel til gamle ”fat cats” og

Både danske og udenlandske undersøgel-

en af talentudviklingsprogrammer, bør

”skolebænken”. Giv talenterne i din orga-

primadonnaer? fortsætter Marlene.

ser viser, at talentudvikling er en af de

temaet være på agendaen hos topledel-

nisation mulighed for at skabe resultater.

højest prioriterede arbejdsopgaver inden

sen, det kræver deres engagement. Man

Giv dem det nødvendige ansvar, beslut-

- Udfordringerne er mange, og det forklarer

for HR i disse år.

skal undgå suboptimering. Dette kan

ningskraft og giv dem muligheden for at

den store interesse for talentbegrebet og

imødekommes ved at udarbejde en inci-

eksekvere på strategien og målene. Dette

talentudvikling. Har din virksomhed indstil-

- Evnen til at rekruttere, udvikle, tiltrække

tamentsstruktur, der belønner de ledere,

driver og udvikler talenterne og fasthol-

let GPS’en mod nye vækstmål, og er det de

og fastholde talentfulde medarbejdere

som trods egne interesser arbejder for at

der dem i organisationen, siger Torben.

rigtige mennesker, som I har med i bussen?

og kompetencer er i dag altafgørende

fremme talenters muligheder på tværs af

Måske er det en overvejelse værd. God tur!

for virksomheders konkurrencekraft og

organisationen, siger Torben.

slutter Torben og Marlene.

ANNONCE

Sidder du på jobbet og mærker at pulsen er høj, tingene
vokser dig over hovedet, stress-symptomerne raser rundt
i kroppen og dit hoved føles som en tikkende bombe?

ANNONCE

tilbyder et helt nyt forløb som

- NU og fremover!

Hvis du vil vide mere om,
til stressramte, så
kontakt mindstep på
tlf.: 9640 1111 eller
info@mindstep.dk

Useful Living – specialister i stress & trivsel!
35.000 danskere er hver dag sygemeldt med stress, og undersøgelser viser, at tallet ikke mindskes. Useful Living
er etableret af Mindstep i samarbejde med et team af lokalt forankrede behandlere inden for stress og trivsel. I fællesskab er der udviklet et samlet koncept for tilgangen til forebyggelse og behandling af stress, hvor der arbejdes
med såvel det mentale som kroppen og de relationer, personen indgår i.
I Aalborg midtby ligger et rødt bindingsværkshus
med rolige grønne omgivelser. Det er her, Mindstep holder til og varetager den stressindsats,
der baserer sig på konceptet Useful Living.

- På et Useful Living-forløb tager vi fat om både
dit arbejds- og privatliv. Vi byder ind med en lang
række anerkendte stressmetoder lige fra samtaler,
coaching, mindfulness, meditation, yoga, massage, kost og motion, akupunktur m.v. Et væsentligt
element i vores tilgang til behandlingen er at få
fat i den kropslige del hos personerne. Det er ikke
nok at tale om stress – der skal arbejdes med
kroppen for at få en ro og balance ind i livet igen,
siger Niels Møller Mortensen, der er daglig leder
hos Mindstep.

Vi er et stresscenter
Useful Living er et center for stress og trivsel. De
adskiller sig fra andre stressbehandlere ved, at de
sammensætter hele programmet for stressramte
og hjælper dem igennem et forløb, hvor der arbejdes med en række behandlingsmetoder.

- Hvordan skal stressramte få overskud til at finde
ud af hvilken behandler og behandling, der er
bedst for dem lige nu? Det er nærmest en umulig
opgave. Der er ingen koordination mellem læge,
stressbehandler og arbejdsplads. Useful Living er
et stresscenter, hvor personer og virksomheder
kun skal henvende sig et sted for at få et samlet
og helhedsorienteret tilbud om såvel forebyggelse, behandling som efterbehandling af stress og
fastholdelse i job. Vi tager hånd om den enkelte
henvendelse og sammensætter enten et individu-

elt forløb, hvor forskellige behandlere inddrages,
eller henviser personerne til et af vores holdforløb, hvor den stressede deltager sammen med andre ligestillede på et holdforløb, hvor der arbejdes
med stressen. Det giver deltagerne utroligt meget
at møde andre ligestillede – her finder de ud af,
at de ikke er alene, at de faktisk også indgår i et
fællesskab, siger Niels Møller Mortensen.

Stress-skadestuen – akut hjælp!
Useful Living har introduceret stress-skadestuen
som en konsekvens af, at mennesker, der rammes
af stress, har et sted at tage hen og have nogen til
at understøtte sig i behandlingen af stress.

- Det er ikke rimeligt, at den enkelte stressramte
selv skal bruge ressourcer på at finde den bedste behandling og så vente længe på at komme i
behandling. Når den stressramte for alvor mærker og forstår, at nu skal der ske noget – så skal
der handles inden for kort tid, når erkendelsen
og motivationen er til stede, siger Niels Møller
Mortensen.
48 timer efter, man har henvendt sig til Useful
Living, bliver man indkaldt til første samtale, hvor
et videre forløb planlægges - det er uanset, om
man kommer som privatperson eller er henvist fra
en virksomhed eller institution. Forløbet planlægges med fagpersoner som psykologer, coaches,
massør, akupunktør, kost & motionsvejleder mv.

Stress i virksomheden? Book et foredrag!
Cirka 450.000 danskere har et højt stressniveau,
procentuelt er det rigtig mange, der har stress

inde på kroppen enten direkte eller som pårørende. På trods af dette er stress fortsat tabu – både
i virksomheder og blandt private. Det gør det
fortsat svært virkelig at få åbnet op for debatten,
og mange giver derfor ikke udtryk for det, før det
er for sent.
Useful Living tager også ud til virksomheder på fx
medarbejdermøder, ledermøder og holder foredrag eller kurser om forebyggelse og behandling
af stress.

- Skal man præstere inden for sport, skal man
have pauser for at performe. I arbejdslivet forventer man efterhånden, at alle kan præstere
hele tiden. Virksomheder ved ikke, hvor dyrt det
er at have medarbejdere sygemeldt med stress de performer ikke optimalt op til stressen, så er
der sygemeldingen, en langsom tilbagevenden til
jobbet og optrapningen af tid igen. Det er både en
bedre og billigere løsning både for virksomheden
og medarbejderen at anvende ressourcer på at
forebygge, på at skabe en god balance mellem job
og privatsfæren. Vi tager også ud til virksomheder
og holder foredrag eller kurser omkring, hvordan
stress skal spottes, hvad kan der gøres af forebyggende karakter mv. Folk skal lære at forholde
sig til, hvordan der skabes en balance mellem
arbejds- og privatsfæren – samt hvordan de
stressede situationer bedst mestres, sådan at der
kan opnås at få en rolig krop, et roligt sind og en
normal, velfungerende hverdag igen, siger Niels
Møller Mortensen.
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Relationel ledelse

– når dialogen giver mening!
RELATIONEL LEDELSE HANDLER OM AT UDVIKLE EN SÆRLIG RELATIONEL OPMÆRKSOMHED OG DIALOGISK
KOMPETENCE. DET ER EN TILGANG TIL LEDELSE, DER RETTER OPMÆRKSOMHEDEN MOD DE FORBINDELSESPROCESSER, DER ER ESSENTIELLE FOR ORGANISERING, KOORDINERING, OPRETHOLDELSE SAMT SKABELSE
OG UDVIKLING AF AKTIVITETER, HVOR MENNESKER ARBEJDER SAMMEN.
Som leder skal man evne at skabe mening

der bedrives i fællesskab med andre - ikke

ner, at det relationelle er et grundlæggen-

- Det handler i høj grad om at tale med

sammen med organisationens aktører og

som en enkelt mands værk.

de vilkår i det organisatoriske samspil.

andre fremfor at tale til andre. Skabelse

i relation til organisationens omverden

Lone Hersted, organisationskonsulent og

for at kunne bevæge sig engageret ind

studieadjunkt ved Institut for Læring og

- Det er først og fremmest ud af dialog og

ske forandringer lykkes som regel bedst

i fremtiden. Det er en særlig tilgang til

Filosofi på Aalborg Universitet, underviser

samarbejde, at organisationens aktører

gennem dialogiske processer fremfor

ledelse, hvor ledelse forstås som noget,

blandt andet i relationel ledelse. Hun me-

skaber mening – det er her, de koordine-

envejskommunikation via dekreter på

rer deres forståelser af organisationen,

skrift, power points og lignende. Således

deres værdier og handlinger til skabelse

kan det være gavnligt for lederen løbende

af resultater. Når de relationelle processer

at arbejde med sine kommunikative

bringes i fokus, åbner vi op for nye per-

kompetencer og evner inden for møde-

spektiver til, hvordan vi i praksis kan koor-

og proces-facilitering samt forskellige

dinere vore handlinger og skabe grobund

coachende tilgange, eksempelvis team-

for udvikling og samarbejde og heriblandt

coaching, siger Lone.

af mening i forbindelse med organisatori-

også styrkelsen af organisationens relationer til dens omgivelser, siger Lone.

SKAB GODE
FORBINDELSESLINJER

RELATIONEL LEDELSE
I PRAKSIS

Vellykket forandring er ikke altid let at

Lone er dagligt i dialog med forskellige

forbedre de organisatoriske forandrings-

ledere om deres organisatoriske udfor-

processer ved i højere grad at drage op-

dringer. Hun mener, at der er et stort

mærksomheden på relationer og anvende

potentiale og mange muligheder inden for

dialogiske kompetencer.

implementere. Lone mener, at ledere kan

den relationelle tilgang til ledelse, som
ikke bliver fuldt udnyttet.

- Om en organisationsforandring lykkes
eller mislykkes afhænger i høj grad af

- Jeg tror, de fleste ledere løbende arbej-

relationerne mellem organisationens

der med deres relationer, for ellers kan

aktører og ledelsens evne til at håndtere

man vel ikke være leder. Men måske er alle

forandringen og kommunikere trovær-

ikke lige bevidste om, hvor stor en betyd-

digt omkring den. Forandringer lykkes

ning relationerne har for organisationens

bedst i et klima præget af gensidig tillid

fremdrift, trivsel og udvikling, siger hun.

og transparens. Inden for ledelse er der
flere forskellige trends, og nogle af disse

Ledere kan via kommunikative kompeten-

tendenser går ikke altid hånd i hånd. Jeg

cer berige og styrke de relationelle pro-

mener helt klart, at en relationel tilgang

cesser i organisationen samt i relationen

til ledelse og til forståelse af organisati-

mellem organisationen og dens omverden.

oner er nødvendig for at kunne møde og

Dette fordrer, at lederen ikke lægger sig

håndtere de omskiftelige krav og vilkår, vi

fast på en bestemt defineret ledelsesstil,

står overfor i dag, og som løbende opstår.

men evner at variere sin måde at lede på

Derfor skal vi – både som ledere og med-

alt efter relationen og konteksten.

arbejdere - løbende arbejde med vores
relationer, vores dialogiske kompetencer

Lone Hersted underviser i procesledelse, relationel ledelse,
innovationsledelse og forandringsprocesser samt organisatorisk
coaching. Hun er endvidere koordinator på Masteruddannelsen i
Organisatorisk Coaching og Læring på Institut for Læring og
Filosofi ved Aalborg Universitet. Hun er desuden aktuel med en
ny bog, ”Relationel Ledelse – dialogisk baseret samarbejde”, skrevet i samarbejde med psykologiprofessor Kenneth Gergen (USA).

SE FORANDRINGER
I EN RELATIONEL OPTIK

og med organisationens evne til at skabe

Organisatoriske forandringer kan ofte

udadtil, siger Lone.

skabe tvivl og usikkerhed. Dette er helt
naturligt, og det er som oftest hverken let
at være leder eller medarbejder i en større forandringsproces. Her er det vigtigt,
at lederen formår at facilitere dialogiske
processer og møder, hvor mennesker også
har mulighed for at ytre sig.

gode forbindelseslinjer både indadtil og

SEERTAL GALLUPTAL
VINDERTAL
MINDRETAL TALENT
Hos Redmark ved vi, at medarbejderne er nøglen til vores succes. Deres viden og kompetencer
er omdrejningspunktet for forretningen Redmark. Deres evne til at forstå og tilgodese kundernes
behov er helt afgørende for Redmarks fortsatte vækst.
I en verden, der forandrer sig fra sekund til sekund bliver alting mere komplekst og
uigennemskueligt. Mulighederne bliver mangedoblet, men det samme gør faldgruber
og risici. Så derfor er der brug for både størrelse og styrke. Nielsen & Christensen og
rgd revision er fusioneret under det nye navn Redmark.
Jo større vi er, jo lettere har vi ved at tiltrække de rigtige mennesker. Dem, der har
potentialet og kompetencerne til at takle morgendagens udfordringer – dem, der kan

møde kunderne på en kvalificeret og nærværende måde – og sikre dem professionel
og moderne rådgivning.
Vi vil gerne matche de store. Men kun på kompetencerne. Havet, vi navigerer i er
det samme. Så vi foretrækker en speedbåd med kurs mod nye tider frem for en
supertanker. Det er der mange, der gør, er vi overbeviste om. Takket være fusionen
har vi nu hestekræfter nok – til for alvor at gøre en forskel.

redmark.dk
Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33 · Aalborg | Aars | Aarhus | København

CURIA MANAGEMENT
SEARCH & SELECTION
Curia Management har siden etableringen i 1997 oparbejdet en solid
erfaring og ekspertise i rekruttering af kandidater til topmanagement,
funktionsledere og specialister.
Læs mere på curia.dk

CURIA MANAGEMENT SEARCH & SELECTION • Tlf.: 70 20 05 11 • www.curia.dk • Aarhus • Aalborg • København
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Christina Nüssler er
områdedirektør og virksomhedsrådgiver hos CfL. Hun har mangeårig erfaring som rådgiver med
fokus på udvikling og implementering af strategi, forandringsledelse og ledelsesudvikling hos
både private og offentlige
virksomheder. Hun er uddannet
Cand.merc. i Strategi og Ledelse
ved Aarhus Universitet.

Skab forandringer, der holder
LEDERE BLIVER OFTE BEGRÆNSET AF DE SAMME HANDLINGSMØNSTRE I FORSØGET PÅ AT PÅVIRKE EN FORANDRING I DEN RIGTIGE RETNING. SPØRGSMÅLET ER HVEM I ORGANISATIONEN, DER SKAL MOBILISERES TIL
AT SKABE DEN ”LILLE RYSTELSE”, DER FÅR LAVINEN TIL AT RULLE OG SKABE ADFÆRDEN, SOM FÅR MEDARBEJDERSTABEN TIL AT FØLGE MED I FORANDRINGSPROCESSEN.
SVÆRT AT ÆNDRE ANDRES
ADFÆRD

Har man fat i den reelle problemstilling?

rigtige meningsledere. Vi må erkende, at

førstefølgere, fordi de forveksler dem med

Forstår man de barrierer, der kan forhin-

vi som ledere ikke nødvendigvis er dem,

forandringsagenterne og dem, lederen

Danske ledere ved meget om disciplin i

dre folk i at handle? Får man mobiliseret

som har mest indflydelse på medarbej-

plejer at involvere. Genvurder hvem, der

forandringsledelse og er vant til at lede i

de rette personer, der kan skabe tipping

dernes adfærd i dagligdagen i forhold til

bedst kan skabe bevægelse i den rigtige

og gennem forandringer, fusioner, kriser

point? Bringer man flere virkemidler

at agere på en særlig måde. I stedet skal

retning blandt kolleger. Ofte vælger man

og vækst. Alligevel forplanter virkningen

i spil for at stimulere forandringen på

vi påvirke ved at mobilisere udvalgte i

de samme, fordi de er nemme at arbejde

af ændringerne sig ikke i dagligdagen, så

vej? Et virkemiddel er f.eks. at kigge på

organisationen til at hjælpe med at skabe

sammen med. Prøv at give ledelsesop-

man får den ønskede gevinst. På tværs af

rammerne, de strukturelle faktorer. Det

en bevægelse – et tipping point. Disse

mærksomhed til andre i forandringspro-

organisationer og virksomheder møder

kan hjælpe på en ønsket adfærd at blive

medarbejdere kaldes ’førstefølgere’, siger

cessen. Prøv at involvere nogle fra den

ledere mange af de samme ledelsesudfor-

mindet om den igen og igen. Nogle gange

Christina.

mere neutrale midtergruppe. Husk, at en

dringer. Områdedirektør og virksomheds-

undervurderer vi de strukturelle faktorer,

rådgiver Christina Nüssler fra CfL (Center

siger Christina.

For Ledelse) mener, at udfordringen ligger
i selve forandringsprocessen, og at leder-

førstefølger ikke skal udnævnes eller have

FIND DE RIGTIGE
FØRSTEFØLGERE

en formel rolle, men skal påvirkes positivt
måde, siger Christina.

MOBILISER MEDARBEJDERNE

Førstefølgere er ikke altid den medarbej-

ne glemmer at sætte ind med forskellige

Lederen kan få forandringer til at forplan-

der, der er mest forandringsvillig. Det er

virkemidler for at få medarbejderne til at

te sig i medarbejderes adfærd i dagligda-

heller ikke den største skeptiker, som kol-

ændre adfærd. Hvad enten det handler

gen ved at forstå den reelle problemstil-

legerne identificerer sig med. Førsteføl-

om, at medarbejderne skal arbejde sam-

ling og forholde sig til, hvordan man kan

gere er kendetegnet ved at være socialt

men på en ny måde, bruge et nyt system

mobilisere medarbejderne.

tilknyttet, troværdige, respekterede og en

eller prioritere anderledes i hverdagen.

del af den mere neutrale gruppe.

- Det handler meget om virkemidler i
- Alt for mange virksomheder får ikke fuld

praksis samt metoder og tilgange. Hvis

- Når førstefølgere agerer på en særlig

effekt af de forandringer, der søsættes,

vi ikke sætter ind på flere områder

måde, fx ved at bruge it-systemet eller

fordi det er vanskeligt at ændre andres

samtidig, så risikerer vi at bruge alt for

hvad nu der er under forandring, så

adfærd. Resultatet er kontraproduktivitet i

mange kræfter på et ensidet fokus, og

skaber det en bevægelse hos kollegerne.

forhold til den proces, man har sat i gang.

det skaber ikke den nødvendige effekt.

De bliver mere stemte for også at prøve

Der er fire områder, man skal fokusere på:

Som ledere er det vigtigt, at vi finder de

det af. Ledere overser ofte de bedste

til at se en fidus i at gøre ting på en ny

Hvis du vil have forandring, der
holder, så er budskaberne følgende: Forstå kernen i problemstillingen og de barrierer, der kan
forhindre handling. Mobiliser de
rette personer, der kan skabe
tipping point og sæt ind på flere
områder samtidig, siger Christina Nüssler, områdedirektør og
virksomhedsrådgiver, CfL (Center For Ledelse).
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Flaskehalsen peger på…
BESKÆFTIGELSEN ER STIGENDE, OG ARBEJDSMARKEDET MÆRKER DE FØRSTE TEGN PÅ FLASKEHALSE I VISSE FAGGRUPPER. NU SKAL CHEFERNE IGEN FOKUSERE PÅ FASTHOLDELSE, MEN ER DER FORSKEL PÅ, HVORDAN DET OFFENTLIGE OG DET PRIVATE GRIBER SAGEN AN?
Vi har talt med Jacob Jacobsen, HR-chef

til, at udbuddet af relevant arbejdskraft

holde dette niveau. Godt lederskab, sam-

af at rekruttere uddannede folk med de

i Region Nordjylland og Sabina Folden, HR

er begrænset. F.eks. erfarne og dygti-

arbejde og trivsel er i fokus. Vi gennem-

rette grundkompetencer. Vi kan ikke gøre

Business Partner hos Aalborg Portland,

ge maskiningeniører og -mestre samt

fører en årlig medarbejdermotivationsun-

som mange private virksomheder, der

og umiddelbart peger flaskehalsen mere

kemiingeniører eller bygningsingeniører

dersøgelse, ligesom vi også via de årlige

kompetenceudvikler medarbejdere, så de

i retning af det offentlige end det private

med speciale inden for cement og beton,

medarbejderudviklingssamtaler tager

kvalificerer sig til jobs, hvor der er udsigt

arbejdsmarked.

siger Sabina.

temperaturen på trivsel og motivation,

til flaskehalsproblemer. Det er derfor

så vi løbende ved, hvor medarbejderne

vigtigt, at lægeuddannelsen er kommet
til Aalborg. Snart er de første læger ud-

flaskehalsbevægelser på det regionale

SOCIAL KAPITAL ER
FASTHOLDELSESMOMENT

synes, vi gør det godt og mindre godt – og
dermed kan sætte ind, hvor det er nød-

dannet fra Aalborg Universitet, og da de

arbejdsmarked igen - især på sundheds-

Det er ikke kun mennesker, der skaber

vendigt. Derudover tilbyder vi en række

har taget uddannelsen i Aalborg, tror jeg,

området. Vi oplever store udfordringer

værdi i virksomhederne. Det er i lige så

gode kompetenceudviklingsmuligheder

at det bliver lettere at rekruttere læger

med rekruttering af læger. Og med

høj grad samspillet mellem mennesker.

for vores medarbejdere, siger Sabina.

og fastholde dem i regionen i fremtiden,

sygeplejerskegruppen har vi hele tiden et

Det Nationale Forskningscenter for

fastholdelsesmoment, mest med spe-

Arbejdsmiljø har påvist, at social kapital

cialsygeplejersker, fordi de kan tage til

ikke er et poppet modebegreb, men en

HÅNDTERING AF
FLASKEHALSPROBLEMER

- Når vi skal håndtere flaskehalsproble-

udlandet (fx Norge, hvor lønniveauet er

tilgang, der kan åbne døren til en hverdag,

Der er ikke et hurtigt håndtag, man

mer, skal vi til dels i god tid arbejde med

højere) eller andre regioner, hvor der er

hvor tillid, respekt og plads til den enkelte

kan trække i for at lette en flaskehals-

efterfølgerplanlægning, så vi får kompe-

efterspørgsel på dem. Der bliver også en

medarbejder giver muligheder, overskud

situation. På offentlige arbejdspladser

tenceudviklet og uddannet nuværende

fastholdelsesudfordring, når vi får det nye

og fællesskab. Dette er en vigtig faktor,

som sygehusvæsenet er det et krav, at

medarbejdere til at tage over på opgaver

universitetshospital i 2020. Der er ingen

når cheferne skal fokusere på fastholdelse

personalet er velfærds- eller akademisk

eller områder, der er ramt af flaskehals-

tvivl om, at en større del af vores per-

af deres medarbejdere, både i den private

uddannet, hvorimod medarbejdere i

problemer. Ligesom vi i visse tilfælde

sonale gradvist bliver ansat på de store

og offentlige sektor.

private virksomheder i højere grad har

kan søge efter arbejdskraften internatio-

opkvalificeringsmuligheder med den rette

nalt. Endelig tror jeg, at vi i flere private

kompetenceudvikling.

virksomheder kan blive bedre til at give

- Man kan så småt begynde at ane

sygehuse i de større byer. Og det stemmer

siger Jacob.

ikke nødvendigvis med deres nuværende

- Når vi skal fastholde vores personale,

bopæl og den grad af specialisering, der

må vi gøre arbejdspladsen attraktiv. Det

bliver behov for, siger Jacob.

gør vi ved nogle forskellige indsatser og

- Opdager man, at der er tendenser til fla-

nyuddannede chancen, selv om deres
uddannelse måske ikke helt passer til det,

ved at prioritere høj social kapital, god

skehals i en virksomhed, er det vigtigt, at

vi søger og så i stedet internt videreud-

Generelt oplever Aalborg Portland endnu

ledelse, tillid mellem faggrupperne og

man som leder systematisk arbejder på at

bygge deres kompetencer til vores behov.

ikke store udfordringer med flaskehalse,

relationerne. For os er det et vigtigt mål,

kompetenceudvikle medarbejdergruppen.

I samme ombæring skal der fortsat

tværtimod er der stor interesse for at

at der er høj tilfredshed blandt vores

Ellers risikerer man, at flere medarbej-

fokuseres på et øget samarbejde mellem

komme i betragtning til deres opslåede

medarbejdere, hvilket sidste undersøgelse

dere vælger en anden arbejdsplads, fordi

erhvervslivet og uddannelsesinstitutio-

stillinger. Der, hvor flaskehalsen indsnæv-

viste, at der også er, siger Jacob.

de ikke føler, de er kompetente til at løfte

nerne om at få uddannet de profiler, der

res lidt, er i retning af specialuddannede

opgaverne. Det er vores udfordring i

konkret er efterspørgsel på i det private,

sygehusvæsenet. Den eneste vej frem til

siger Sabina.

medarbejdere.

- For os er fastholdelse også meget

centralt. Vi har generelt en lav personale-

et bedre patientforløb er at øge kvalite-

- Der kan inden for visse tekniske eller

omsætning, men arbejder løbende med en

ten uden at belaste arbejdsmiljøet. Som

specialiserede områder være en tendens

række forskellige indsatser for at kunne

sygehusvæsen er vi meget afhængige
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Mads Steffensen er uddannet
journalist, radio- og tv-vært. Han
er kendt fra P3-radioprogrammet
”Mads & Monopolet” og ”Aftenshowet”, ”Kender du typen” og
”Her er dit liv” på DR1. Han modtog i 2006 Radioprisen og i 2009
Ekstra Bladets pris Den Gyldne
Mikrofon for Mads & Monopolet.
I 2011 modtog han en Zulu Award
for Mads & Monopolet.

Mads & Lederpanelet
MADS STEFFENSEN ER KENDT FRA DET POPULÆRE RADIOPROGRAM MADS & MONOPOLET PÅ P3, AFTENSHOWET OG
FLERE TV-PROGRAMMER PÅ DR1. PÅ HR & LEDELSESDAGEN KOMMER HAN TIL AT STYRE LEDERPANELET IGENNEM EN
RÆKKE DILEMMAER, SOM MAN KAN STÅ I SOM LEDER. LEDERPANELET BESTÅR AF FIRE KOMPETENTE LEDERE FRA ERHVERVSLIVET I NORDJYLLAND.
når chefen ikke går foran som det gode

virksomhed man er engageret i, vil man

holder den rette mængde konfrontation

eksempel, når lederen ringer til syge med-

støde på de dilemmaer, som Mads bringer

og modstand.

arbejdere eller når nøglemedarbejdere får

på banen den 22. maj. Jeg håber, at delta-

sig som vært på tv-programmerne ”Her

stress. Det er blot nogle af de dilemmaer,

gerne bliver inspirerede, tager inputtene

er dit liv”, ”Kender du typen” og ”Kon-

med hjem og føler sig klædt bedre på til

gerigets Klogeste” er han manden bag

VI DISKUTERER DILEMMAER
PÅ ARBEJDSPLADSEN

Mads og Lederpanelet vil diskutere på HR
& Ledelsesdagen, siger arrangør Susanne

at tackle deres egne problemstillinger i

det succesfulde radioprogram ”Mads &

Med inspiration fra Mads & Monopolet kan

Lynge Hansen fra Nextwork.

virksomhederne, siger Susanne.

Monopolet”, der fejrede 10 års fødselsdag

deltagerne på HR & Ledelsesdagen glæde

i september 2013. Programmet har ca.

sig til, at Mads & Lederpanelet tager fat

Mads ser også frem til eventen og håber,

700.000 lyttere ugentligt og 130.000

i en række forskellige ledelsesdilemmaer.

FÅ INSPIRATION
TIL LØSNINGER

podcast downloads.

Mads har sin helt egen stil. Ubesværet og

Diskussionerne mellem Mads & Leder-

interessant og inspirerende eftermiddag.

Mads Steffensen er fra Aalborg, og så er

ekspert i at udvælge dilemmaer, der inde-

han en af Danmarks populæreste radioog tv-værter. Udover at have markeret

at han kan være med til at bidrage til en

ligefrem er hans måde at være på - og så

panelet er mere end ren underholdning.

- Jeg er enormt stolt over, at programmet

er der altid det der glimt i øjet, der skaber

Konceptet er ment som inspiration til

- Det bliver sjovt, måske pinligt, moralsk,

stadig er så populært. Det er meget aty-

den gode stemning. Mads er kendt for

deltagerne ved at få andre lederes input

etisk, ubehageligt eller bare svært. Jeg

pisk i den her branche, hvor alting er flyg-

at være en rigtig god interviewer, der let

på de dilemmaer, ledere møder i deres

tror, at vi både får belyst klassiske proble-

tigt. Jeg tror, populariteten skyldes, at det

og elegant kommer ind under huden på

egen hverdag.

mer, der kan opstå på jobbet. Men også

er underholdende at lytte til dilemmaer,

deltagerne.

nogle af de lidt mere følsomme emner.
- Jeg forventer, at Lederpanelet er i stand

Deltagerne kommer forhåbentlig til at gå

ner mellem mennesker er altid interessan-

- Dilemmaerne er planlagt på forhånd

til at belyse emner fra mange sider. Jeg

klogere hjem – måske endda med et smil

te, og man kan sidde derhjemme og have

lidt ud fra de problemstillinger, jeg hører

tror ikke, at de er enige – tværtimod!

på læben. Hvem ved? siger Mads.

en diskussion, som er lige så god som den

ledere tale om i mine netværksgrupper.

Panelets deltagere har forskellige ledel-

i studiet, siger Mads, der efterhånden er

Det er emner som trivsel, performance,

sesmæssige baggrunde, og uanset hvilken

som man selv kan forholde sig til. Relatio-
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Lederpanelet

– fremtidens vindende ledere!
CHRISTIAN ØRSTED:
CAND.MERC., LEDELSESRÅDGIVER, FOREDRAGSHOLDER OG
FORFATTER TIL BESTSELLERBOGEN ”LIVSFARLIG LEDELSE”

POUL KNUDSGAARD:
VICE PRESIDENT
MAN DIESEL & TURBO

De sidste 100 år har ledere udviklet

inden for CSR-området.

ledelsesprincipper, der har øget vores

Jeg er sikker på, at kravet om at lave

effektivitet og ført til enorm fremgang.

gode økonomiske resultater stadig vil

Men ledelsesprincipperne har vist sig at

være til stede – både på den korte og lan-

have en uhyggelig slagside. Vi kan i dag

ge bane. Herudover vil kravet om samtidig

styre og engagere folk i en grad, så de

at vise samfundssind og skabe CSR-resul-

sætter både moral og helbred over styr

tater vokse. Der skal være en mening med

Fremtidens vindende ledere præsterer
gode resultater – både de økonomiske og

for at nå mål og deadlines – og mens 1400
dør af stress hvert år ifølge Statens Insti-

at øge forretningen!
Tør træffe beslutninger og tage ved lære.

JOHN LUNDSGAARD:
DIREKTØR
SPAR NORD

kreativitet, innovation og menneskelige

MARIANE THERKELSEN:
HR UDVIKLINGSCHEF
REGION NORDJYLLAND

balance. Spørgsmålet er ikke længere, om

Tillid til, at mennesker gør deres bedste.

brancher, og der er en stigende ”konsen-

vi kører ud over kanten. Spørgsmålet er,

Tro på, at fællesskabet skaber bedre løs-

sus-kultur”. At turde træffe beslutninger

Fremtidens ledere er autentiske ledere,

hvornår det sker, og hvad vi kan gøre for

ninger end den enkelte. Mod til at bevæge

– også uden at have fjernet alle usikker-

der ikke blot udfylder en rolle, men evner

at forhindre det.

sig i ukendt landskab. Ordentlighed i sine

heder – er en vinderegenskab. Gør noget

tut for Folkesundhed, styrtdykker vores

at sætte sig i spil som leder – og sætte

”Hastigheden” stiger inden for alle

relationer til andre. Egenskaber, der også

og lær af det. Morgendagen venter ikke

en smule på spil! Det betyder, at de er

Ledere skal fortsat være effektive og

vil kendetegne fremtidens bedste ledere.

på, at rundkredsen er færdig. Følgeskab

udviklende i forhold til deres team, evner

skabe resultater. Men vi skal skifte fokus

Der er også nye krav…

skal sikres ved at skabe stærke relationer

at sigte højt og skabe resultater gennem

fra kortsigtede løsninger til bæredygti-

andre og samtidig har indsigt til at løse

ge ledelsesformer, der sikrer langsigtet

For det første skal lederen være god til

kommunikere forskelligt efter medarbej-

konkrete opgaver, hvor de selv er direkte

produktivitet.

at kommunikere. Mennesker er sværere

dernes behov.

involveret. Der er således ikke længere

på tværs af niveauer i organisationen og

at putte i kasser end nogensinde. Vi er

kun ét svar på ledelse, men snarere et

Som ledere skal vi skifte fokus fra moti-

individuelle og situationsbestemte. Når vi

Driver ”mangfoldighedsledelse” med

konstant skift mellem mange forskellige

vation og mål til at ruste de ansatte til at

skal sætte mennesker i centrum – kun-

overskud.

roller og tilgange til ledelse.

håndtere den kompleksitet, der er i deres

der/borgere, medarbejdere, egne ledere,

Fremtidens vinderledere skal kunne forstå

job. Det betyder, at man som leder stiller

med-ledere og andre – er der brug for at

og lede en stadig mere global medarbej-

Mentalt er de afklarede på deres egne

krav på den ene side og på den anden

komme ind til den enkelte via dialog og

derskare – mange fra etniske baggrunde,

mål og på den indsats, der skal til for at

side er nysgerrig på den kompetence,

nærværende samtaler. Lederen skal kunne

unge og ældre, kvinder og mænd samt

nå målene. De er bevidste om deres leder-

medarbejderen bringer i spil for at løse

lytte og etablere relationer.

uddannelser hver med sit tvist – og det

rolle og om deres rolle og ansvar i famili-

opgaverne.

en. Balancen skaber ”det hele menneske”,

God ledelse handler om, at vi sammen

For det andet skal lederen være god til

til nye arbejdsmåder og teknologier, man

der er i stand til at finde sin personlige

skal gøre det godt. Det kræver, at vi bliver

at kommunikere. Alt er kommunikati-

ikke kunne forudsige. Ligesom inden for

lederstil mellem forskellige ledelsesteori-

bedre til at passe på vores allervigtigste

on. Envejs findes ikke mere. LinkedIn,

sportens verden kræver en toppræstation

er og eksperters udsagn. De lytter, suger

ressource: Hinanden.

kræver sin kvinde! Der skal gives plads

Facebook, ja selv de traditionelle medier

i erhvervslivet også en god kondition for

til sig, lærer og bevæger sig fra udfordring

på nettet giver mulighed for ”retur-svar”.

at kunne vise overskud - tiden for den

til udfordring, fra ét perspektiv til et

Vi videndeler og netværker konstant, ikke

tvære, overvægtige, cigarrygende leder

andet. De lader sig inspirere og bruger tid

bare med dem, der er tættest på. Ledere

er ovre.

på at reflektere. De betragter sig selv som

skal kunne navigere i dette felt og støtte

opdagelsesrejsende i virkeligheden.

medarbejderne i at kunne det samme.
Opgaven kan ikke overlades til kommuni-

Fysisk er de sunde og fulde af livskraft.

kationsafdelingen alene.

De er i god form og bevidste om, hvordan deres kostindtag påvirker deres

For det tredje skal lederen være god til

performance og sætter dem i stand til

at kommunikere. Verden er kompleks,

at præstere såvel arbejdsmæssigt som

netværksagtig, og mange stemmer

familiemæssigt.

blander sig i ledelsesopgaven. Lederens
verden er fyldt med paradokser. Der er
mange aktiviteter og projekter, og lederen
skal kunne oversætte og formidle i dette
tilsyneladende kaos af mangfoldighed.
Skabe mening og sende tydelige signaler
gennem fortællinger, visioner, retninger.
Både til medarbejderne og omverdenen.
Både på distancen og i den nære samtale.
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Nordjyske
dyrker da
VI HAR MØDT TO UNGE NORDJYDER MED TO FÆLLESNÆVNERE, DE ER BEGGE TOPLEDERE OG KOMBINERER DIREKTØRLIVET OG FAMILIELIVET MED EKSTREMSPORT. ADM.
DIREKTØR CLAUS BEIER FRA SWEEDOOR/JELD-WEN GENNEMFØRTE VERDENS STØRSTE MARATONLØB ”NEW YORK
CITY MARATHON” I 2013, MENS ADM. DIREKTØR MADS
MEHLSEN FRA INWIDO HAR GENNEMFØRT EUROPAS LÆNGSTE SKILØB, ”VASA-LØBET”, I SVERIGE TO GANGE.

Der er mange faktorer, der spiller ind,

arbejdet, når jeg får trænet. Jeg kan

når puslespillet skal gå op i hverdagen.

mærke, at mit energi niveau falder i de

Det kræver disciplin, motivation og nøje

perioder, hvor jeg fx har meget rejseakti-

strukturering. Men Claus Beier og Mads

vitet på arbejdet, og ikke når min daglige

Mehlsen har begge fundet en gylden vej

træning. Her er det vigtigt, at man sørger

til at nå det hele, uden at få pulsen op i

for god planlægning, så man undgår

det røde felt.

”svipsere”, og ikke misser sin træning,
siger Mads.

- Jeg løber for at holde mig i form. Den
form for træning er meget fleksibel, da

- Det giver helt klart mere energi og

man altid kan have løbetøjet med i tasken,

overskud, at dyrke motion. Det påvirker

hvis man er ude at rejse. Jeg træner

både ens arbejdsglæde og overskuddet til

som regel tideligt om morgen, mens min

familien, når man kommer hjem. Mange

familie sover. Andre gange har min kone

topledere er jo konkurrence mennesker,

og jeg løbet sammen med de ældste børn

det er jeg også og synes, det er en glæde,

og haft den mindste i løbevogn. Det får vi

når man forbedrer sine løbetider, vægten

samtidig noget familiehygge ud af, siger

falder og man dermed sætter sig selv nye

Claus, der er gift og har fem børn.

mål og udfordringer, siger Claus.

- Med to små børn og en hustru der

”KICK OFF” PÅ BEN OG SKI

arbejder i København, er det tit tidligt

Det er ikke kun på de danske villa veje, at

om morgenen, jeg løbetræner. Hvis jeg

de to topchefer strækker ben. Distancen

ikke kan træne ude, har jeg løbebånd og

har strakt sig helt til verdens største ma-

motionscykel hjemme, så både træning og

raton i New York, USA og Europas længste

familiehygge kan kombineres., siger Mads.

skiløb Vasa-løbet i Sverige.

TRÆNING FORLØSER ENERGI

- Jeg har løbet flere halvmaraton og

Begge direktører er enige om, at den

maraton i de seneste år. Men den største

daglige træning er essentiel for opret-

oplevelse, var, da jeg og 25 andre danske

holdelsen af det daglige energi niveau.

topchefer deltog jeg i verdens største

Slækkes der på træningen, kan det gå ud

Maratonløb i New York City i 2013 med

over overskuddet.

55.000 løbere og over 2 millioner tilskuere. Min hustru Malene var med på turen,

- Det frigiver energi både til familien og

det gjorde oplevelsen væsentlig bedre.
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topledere
ekstremsport!
Løbet var lanceret af Dagbladet Børsen og

skiløb Vasa-løbet i Sverige på 90 km - selv

- Sæt dig realistisk og ambitiøse mål. Det

fessionel træner til at hjælpe med at lave et

Running26. Det krævede meget træning in-

om jeg havde nul erfaring på ski. Det kræve-

behøver ikke være ekstremsport, blot en ny

fornuftigt program, så man ikke får skader,

den og Running26 har stor erfaring med dis-

de træning. Jeg har gennemført Vasaløbet i

idrætsgren. Sørg for at få lavet en struk-

fordi man træner alt for meget i starten. De

se arrangementer og min løbecoach Bjarke

2012 og 2014, så nu har jeg kastet mig over

tureret plan. Topchefer skal planlægge og

dage man ikke lige er motiveret til at følge

Kobberøe planlagde min træning efter min

svømme konkurrencer. Det trigger en til-

strukturere deres træning på samme måde,

programmet, kan man i stedet gå en tur eller

kalender og derved kunne vi få træningen til

fredsstillende følelse af, at jeg kan bevise for

som de planlægger opgaverne på arbejdet.

løbe en lille tur. 10 ud af 10 gange er man

at gå op med familie og arbejde. Ligeledes

mig selv, at jeg kan. I bund og grund handler

Det hjælper altid at slå sig samen med nogle

glad for det, man trods alt har lavet også på

fik jeg vejledning om kost og vægttab igen-

det om, at sætte sig mål og have disciplinen

gode venner, så man kan motivere hinanden.

en dårlig træningsdag, siger Claus.

nem Martin Kreutzer hos Running26, og det

til at få det gjort, siger Mads.

Men det kan være svært at få tid til at træne

var en god investering, siger Claus.

sammen, når man samtidig har en virksom-

ALLE KAN GØRE DET!

hed man leder. Så en stor del af træningen

- Jeg kan godt lide at sætte grænseover-

Struktur og planlægning er fabrikshemme-

må man klare selv, siger Mads.

skridende mål for at holde træning. Jeg har

ligheden bag de to CEO’ers succes i ekst-

løbet flere halvmaraton og et enkelt maraton

remsportens verden. Deres råd til andre top-

- Planlægning og struktur! Start med at sæt-

i Danmark. Så skulle mine grænser udvides.

chefer som også gerne ville hive løbeskoene

te et realistisk mål, man kan bygge videre

Jeg meldte mig til Europas længste langrend

frem, men ikke synes, de har tiden til det, er:

på. Jeg kan også anbefale, at man får en pro-
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Mød Telenors HR-direktør
DORTE ANDERSEN ER HR-DIREKTØR HOS TELENOR OG HAR VÆRET LEDER DE SIDSTE NI ÅR. HUN HAR ØJE BÅDE FOR HR
MANAGEMENT DRIFTEN (HRM), MEN OGSÅ PÅ DET ENKELTE MENNESKE I PROCESSERNE. VI HAR STILLET HENDE NOGLE
SPØRGSMÅL OM, HVORDAN MAN GØR HR-DRIFT INTERESSANT, UDVIKLER PÅ HR-OMRÅDET, OG HVORDAN MAN BEDST
FORHOLDER SIG I EN TRANSFORMATION.

SÅDAN UDVIKLER MAN
HR-OMRÅDET

- En vigtig rolle i HR er netop at forstå de

og effektivisere, så vi får færre mulige

fordi hun drives af at udvikle mennesker,

forskellige situationer, der opstår, og med

administrative opgaver. Samtidig skal man

være del af og ansvarlig for, at Telenor

Hvis man vil udvikle på HR-området i sin

juraen i baghånden sammen med lederen

være dygtig til at afstemme forventninger

forandres. Hun ser en rigtig stor og afgø-

virksomhed, er det Dortes erfaring, at

at vurdere, hvordan tingene bedst gribes

med samarbejdspartnere og interne kun-

rende værdi i at involvere både ledere og

man kommer længst ved at sparre med

an. Vi skal i HR være objektive og huske,

der (ledere og medarbejdere) og kunne fo-

medarbejdere i HR-opgaven – for HRM er

både ledere og medarbejdere.

der altid er to sider af en sag, og så skal

kusere på de opgaver, der er de vigtigste.

Dorte har snart været i Telenor i et årti,

vi bruge vores sunde fornuft og opføre os

Derudover skal vi i HR sørge for at have

sparring med ledere både om personale-

- I vores samarbejdsudvalg, hvor vi er

ordentligt. Vi overholder selvfølgelig lov-

ressourcer til at vejlede, udfordre og spar-

ledelse, og om samarbejde i forandrings-

repræsenteret fra både leder- og medar-

givningen på området, men vi har også en

re med lederne i deres personaleledelses-

processer.

bejdersiden, har vi et super godt samar-

forretning, der skal drives, og derfor skal

opgave, især når der sker forandringer i

bejde om de ændringer og forbedringer,

virkelighed og jura ses i en sammenhæng,

hverdagen. Vi skal skabe værdi og opleves

- Jeg har drømmejobbet i HR, hvor jeg

der sker i en stor virksomhed som Telenor.

siger Dorte.

som medspillere. Derfor er det vigtigt at

kan kombinere det at udvikle mennesker,

Det gør, at vi kommer hele vejen rundt, får

samarbejde på tværs af hele organisatio-

diskuteret konsekvenser for både forret-

nen og være med til at drive forandringer.

ning og medarbejdere, kan imødekomme

MEDARBEJDERINVOLVERING
I EN TRANSFORMATION

Da jeg startede i HR med HR Management

reaktioner og sikre løsninger, som bedre

Når en virksomhed står midt i foran-

opgaven, havde jeg dyb respekt for juraen.

forankres, fortæller Dorte.

dringsprocesser, gælder det om at have

ikke blot jura og blanketter, men i høj grad

Det har jeg stadigvæk, men jeg fandt mig

sparre med ledere og medarbejdere, lytte
og afklare forventninger for at udvikle HR
i den rette retning, slutter Dorte.

fingeren på pulsen, når HRM skal løses

til rette, da jeg erfarede, at opgaverne

MED JURAEN I BAGHÅNDEN

bedst. Her er det vigtigt at sikre politik-

løses bedst med fokus på god ledelse,

Hos Telenor er lederne mere orienteret

ker, processer, organisation og sparring,

sund fornuft og åbenhed - med juraen som

omkring udvikling af medarbejdere end

der stemmer overens med strategien og

støtte. Den spændende udfordring i HRM

jura - det lader de HR om. Dorte synes,

den adfærd, der skal drive strategien.

er at blive skarp på leverancen, sikre at vi

det er en ganske fornuftig tilgang, idet

skaber værdi, understøtter strategien og

jura aldrig kan stå alene, der er altid en

- Kunsten er at skrue op for de proces-

udfordrer på god ledelse, siger Dorte.

medarbejder og leder bag enhver situa-

ser, som støtter en transformation, og

tion.

være fleksibel i fx politikker og processer

I en transformation skal HRM
især have fokus på at være
medspiller og skabe værdi.
Det kræver fleksibilitet og
samarbejde, og så kræver det
nærvær i relationen til den
interne kunde. – Dorte Andersen, HR-Direktør, Telenor.

HR & LEDELSESDAGEN
2 2 . M A J 2 0 1 4 K L . 8 . 0 0 – 1 7. 0 0 I K U P P E L S A L E N - N O R D J Y S K E M E D I E R

PROGRAM:

8.00

Registrering og morgenbuffet

8.25

VELKOMST: v. CEO Poul Blaabjerg,
Center for ledelse

8.40

Chris MacDonald:
Fantastisk formidler og inspirator

9.40

Lone Hersted:
Relationel Ledelse v. organisationsog ledelseskonsulent, forfatter og
studieadjunkt på Aalborg Universitet

12.45 Mads Steffensen:
Ledelsesdilemmaer
Mads & Lederpanelet
(fra Mads og Monopolet)
14.00 Christian Ørsted:
Forfatter & ledelseskonsulent,
Livsfarlig Ledelse
14.30 Kaffepause
15.00 Lisbeth G. Petersen:
Arbejdsglæde og begejstring

10.05 Pause:
10.30 Anne Bisbjerg Lee:
HR Direktør, Grundfos, God ledelse
betaler sig
11.05

Christina Nüssler:
Områdedirektør og virksomhedsrådgiver CfL

12.00 Frokostbuffet

Hovedsponsorer:

15.55 Anne Skare Nielsen:
Fremtidsforsker
17.00

Tak for i dag
Ved Poul Blåbjerg Center For Ledelse

Sidste frist for tilmelding d. 16. maj 2014
til Susanne Lynge Hansen - suh@nextwork.dk
eller se mere på www.nextwork.dk

Arrangør:

