Gevinstdrevet organisatorisk implementering og
forandringsledelse
2 dage om hvordan
nextpuzzle inviterer til 2-dages kursus om gevinstdrevet organisatorisk implementering og forandringsledelse som redskaber til at skabe succesfuld transformation
SÆT STRUKTUR OG POWER PÅ OMSTILLINGEN AF DEN OFFENTLIGE KERNEFORRETNING
Projekterne står i kø for at blive implementeret i de offentlige organisationer. Som leder og implementeringsansvarlig er det afgørende, at du har styr på, hvad der skal implementeres, hvilke gevinster organisationen skal realisere, og hvilke konkrete forandringer der skal sættes i værk for at understøtte organisationen og dermed lykkes med omstillingen. En struktureret tilgang giver
de bedste forudsætninger for at lykkes med forandringerne, skaber en god balance mellem drifts– og udviklingsaktiviteter og
sikrer det nødvendige ejerskab til opgaverne og projekterne i organisationen.
NYE KRAV TIL LEDERE OG FORANDRINGSAGENTER
Mange samtidige implementeringsopgaver og projekter skaber et stort forandringspres på offentlige organisationer, ledere og
medarbejdere. Omstillingsparathed, effektivisering og omlægning af services er blevet hverdag, og det stiller krav til styring og
ledelse. Det handler fx om at:
→
→
→

Udvælge og prioritere mulighederne for kerneforretningen, når implementeringer skal ske
Skabe engagement, ejerskab og læring hos de ledere og medarbejdere i driften, hvor forandringerne skal ske
Lede implementeringer og forandringer systematisk og effektivt - så gevinsterne kan høstes

KURSETS INDHOLD OG DELTAGERNES UDBYTTE
På kurset vil du lære at etablere en gevinstorienteret styringsramme for dit forandringsprojekt. Rammen indbefatter identifikation af gevinstmålsætninger, forudsætningsskabende organisatoriske forandringer samt konkrete projektleverancer. Endvidere vil
du blive introduceret til relevant forandringsteori og -psykologi samt til, hvordan der struktureret kan arbejdes med forandringsledelse ifm. organisatorisk implementering.
Via en række konkrete analyse– og planlægningsværtøjer, der stiller skarpt på kontekst, målgrupper, ledelse og kommunikation,
vil du på kurset udvikle en konkret handlingsplan for forandringsledelsen. Handlingsplanen vil understøtte din organisations muligheder for at opnå succes med den konkrete organisatoriske implementering samt styrke dig i din rolle som forandringsleder.
MÅLGRUPPE
Driftsledere, projekt– og programledere i offentlige organisationer samt ledere og konsulenter, der arbejder med organisationsforandringer og organisatorisk implementering.

PRAKTISK INFORMATION

TILMELDING

KURSET AFVIKLES OVER 2 DAGE

20.—21. juni 2018, begge dage kl. 9-16

14.—15. november 2018, begge dage kl. 9-16

Tilmelding sker via mail til:
npzacademy@nextpuzzle.com

STED
Dr. Tværgade 9, 2.tv, 1302 København K
Der serveres morgenmad fra kl. 8.45
PRIS
4.975 kr. pr. deltager ex. moms. Prisen dækker forplejning samt kursusmaterialer i form af præsentationer og værktøjer.
Deltager I to eller flere fra samme organisation, ydes en rabat på 25 %.

ANGIV FØLGENDE

Ønskede kursusdatoer

Deltagers navn, mailadresse og organisation

EAN-nummer (hvis relevant)
SPØRGSMÅL TIL INDHOLD OG AFVIKLING:
Jesper Niros, jni@nextpuzzle.com
Kasper Jessen-Winge, kjw@nextpuzzle.com

FACILITATORER
Jesper Niros og Kasper Jessen-Winge står for programmets afvikling. Begge har stor praktisk og teoretisk erfaring inden for digitalisering, organisatorisk omstilling, gevinst- og effektbaseret styring og forandringsledelse.
Læs mere på nextpuzzle.com/academy.

academy

