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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.

du er ikke alene!
- alt skabes i relationer og gennem sproget
Hvad betyder
systemisk?
Systemisk tænkning har som
grundantagelse, at intet kan forstås
isoleret.
Det gælder konflikter, APV =
ArbejdsPladsVurderinger,
samarbejde, kommunikation osv.
Alt skal ses i en sammenhæng.
Problemer kan ikke “fixes”
enkeltvis og isoleret. Det er
afgørende at se og vurdere tingene
i en kontekst.
Ved at flytte fokus fra problemerne
til fokus på løsninger og
muligheder, bliver vi eksperter på
løsninger og muligheder, fremfor
eksperter på problemer.

Denne tilgang kan danne grundlag
for helt nye måder at tale sammen
på i organisationen. Det betyder
meget i det daglige, om sproget
især handler om krise og
problemer, eller det handler om
muligheder og løsninger.
Vi skal ikke lade som om
problemerne ikke er der! Men vi
skal tale om dem på en anden
måde. Nemlig ved at finde
mønstre og muligheder.

Det kan jeg gøre for
jeres organisation:
I både store og små
forandringsprocesser benytter jeg
systemiske og anerkendende

værktøjer og metoder som i årevis
har været anvendt i en lang række
offentlige og private organisationer. Måske har du hørt om:
• Succeshistorier
• 4D
• AI-tilgangen
• A-B-C-D modellen
• Værdsættende samtaler
- og mange andre fra samme felt

10.000 timers erfaring:
Jeg har siden 2010 hjulpet mere
end 1.000 ledere og ansatte fra
over 100 forskellige virksomheder
og organisationer på workshops,
korte kurser og uddannelser.

Jeg er også klar til at
hjælpe jer!

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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