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Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 16-17/9 2013

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Lyngby: 7/10 2013

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 7-8/10 2013

Knæk et regnskab - København: 23-24/10 2013

Økonomistyring og budgettering – København: 29/10 2013

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Århus: 13/11 2013

Knæk et regnskab – Århus:  14-15/11 2013

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 2-3/12 2013

Knæk et regnskab - København: 27-28/1 2014

En stor forandring i organisationen skaber altid utryghed – men også 
muligheder for virksomheden og den enkelte. Jo mere, du ved om 
faldgruberne i en forandringsproces, jo bedre kan du sikre at organisa-
tionen og medarbejderne får det bedst mulige udbytte. Og man kan 
forhindre, at man taber momentum i processen. 

Mennesker, økonomi og teknologi er de væsentligste komponenter i 
en forandringsproces, og heraf er det klart menneskerne, der er den 
kritiske faktor. Kort sagt, er det næsten umuligt at skabe en positiv 
forandring, hvis ikke man kan løse udfordringen for lederne og medar-
bejderne.  Og det er langt fra alle, der er forandringsparate. 

Tvivlere og optimister
25 % af de ansatte i en organisation har typisk en meget forbeholden 
indstilling til forandringer og ønsker at bevare status quo i organisa-
tionen. Med en konstant stigning i antallet af forandringer på arbejdsp-
ladsen og i samfundet, er de en udsat gruppe.  Organisationen skal 
derfor have en strategi for at håndtere modstand.

En anden gruppe, også ca. 25 %, ser derimod forandringer som en mulighed for udvikling, og for at være med 
til at præge organisationen fremover. Det er positivt, men indebærer samtidig en risiko at disse medarbejdere 
måske vælger at forlade virksomheden, hvis forandringsprocessen ikke giver dem de ønskede muligheder.

Denne gruppe har fat i den lange ende på fremtidens arbejdsmarked. De opfatter sig selv som selvstændige 
aktører og har krav og forventninger til sig selv og til arbejdspladsen. Hvordan sikrer arbejdspladsen at forløbet 
bliver vellykket, så både organisationen og medarbejdergruppe kommer konstruktivt videre?

SUPPLEMENT AS arbejder med forandringsprocesser i 
virksomheder og offentlige institutioner. Vi gennemfører kurser og 
rådgivningsforløb. Desuden afholder vi foredrag og workshop for 
medarbejdere og for faglige organisationer, der vil styrke deres 
medlemmers viden og kompetencer. 

Du er meget velkommen til at kontakte Finn Kistrup på 
fk@supplement.dk eller 21 60 14 17 for at høre mere om vores 
kurser og øvrige tilbud om forandringsprocesser. 

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom
Vi byder endnu engang velkommen til "Gå gladere hjem fra 
arbejde end da du kom!" med Freddy Meyer

Mandag den 7. oktober 2013, kl. 17 – 19 i Lyngby og
Onsdag den 13. November 2013, kl. 17-19 i Århus.
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