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Jeg hjælper
virksomheder og
organisationer med at
nå deres mål og skabe
arbejdsglæde gennem
brug af effektive
værktøjer og målrettet
indsats med fokus på
sprog, styrker og
ressourcer.

social kapital
- Det vi udretter i kraft af gode relationer
Gode råd til at opnå
bedre social kapital:
1: Vær klar og tydelig og ærlig i
jeres kommunikation
2: Skab dialog om strategi og mål
3: Involver medarbejderne og
uddeleger ansvar
4: Bevidsthed omkring egen
ledelsesstil og lederrolle
5: Definer: hvad er god adfærd og
god opførsel hos jer
6: Fasthold fokus på mål, strategier
og social capital

Hvad er social kapital?
Social kapital er en særlig måde at
tænke på, forstå, måle og tale om
de relationelle ressourcer i en
organisation. Altså det, man kan
udrette i kraft af gode relationer.

Social kapital handler
om tre områder:

- at beslutningsgrundlaget er klart

Tillid skabes gennem:
* Gennemskuelige og forklarelige
handlemønstre fra alle

- at ingen bliver favoriseret.

Tillid – retfærdighed – samarbejde

* Integritet: man gør hvad man
siger, og siger hvad man gør
* Uddelegering af ansvar og
beslutningskompetence
* Nysgerrighed: andres
synspunkter er vigtige – og man
lytter til hinanden
Retfærdighed skabes ved:
- at alle berørte parter bliver
involveret og hørt i processen

- at alle bliver behandlet med
respekt og værdighed

Samarbejde med fokus på:
* Enighed om retning og mening
med indsats.
* Klarhed om fælles mål, fælles
sprog og viden
* Gensidig respekt
* Kommunikation skal være
hyppig, rettidig, præcis og
problemløsende.

KORT OG GODT:
Du kan ikke købe en hyldevare hos mig – men en skræddersyet løsning, der passer præcist
til din virksomhed og jeres helt aktuelle behov. Én ting er dog fælles for de løsninger, jeg
præsenterer: vi sætter fokus på uhensigtsmæssige vaner og sprogbrug og skaber ny og
meningsfuld dialog.
Vi bryder gamle mønstre og skaber nye, der giver de resultater, vi ønsker.
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