Kartan för hur bolag ska kunna befästa sina positioner, motivera personal och
bibehålla lönsamhet i en globaliserad ekonomi, skrivs om. Konturerna tar form av
en ny skön värld med större jämlikhet, hållbarhet och uppmärksamhet för
mänskliga värden. Vad är det för mekanismer som styr, hur samverkar dessa och
hur ska organisationer bära sig åt för att ta till sig möjligheterna? Nya insikter,
förankrade i forskning sedan mer än ett sekel kan ge organisationen möjlighet till
framgångsrikt utvecklingsarbete.

En halvdags föreläsning och workshop från Tribe innehåller;
Följande områden tas upp;







Vad vet forskningen?
Hur fungerar grupputveckling?
En annan syn på Ledarskap
Konfliktens betydelse
Motivera medarbetare
Värden som grund till kultur

Många företag gör inte vad forskningen vet,
varför är det så? Vad är det för forskning, vad
kan man lita
på?
Synen att
ledaren gör
organisationen
är starkt befäst
men utgör bara
halva lösningen. Medarbetarskapet dansar
tango med Ledarskapet och måste existera i
harmoni för en positiv utveckling av
organisationen. Vi visar på sambanden och via
workshop aktiviteter får in en del kunskap i
kroppen.
Moroten och piskan är metaforen för en utbredd missuppfattning
om hur
individer
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motiveras och bygger på en förlegad och icke
humanistisk syn på vad som verkligen driver
oss. Vi tar med er under ytan.
Konflikter
skrämmer
många.
Konflikter
verkar vara
ofrånkomliga.
Men vad har
de egentligen
för roll i organisationen? Vi reder ut detta.
CSR, (Corporate Social Resonsibility), började
lite trevande som en fluga där det blev legio
att deklarera sitt sociala engagemang för att
framstå i god dager. Inte sällan var det en
produkt av marknadsavdelningen eller externa
rådgivare. Läget idag är annorlunda, utan en
äkta värdegrund kan inte en hållbar kultur
etableras och utan detta vacklar
organisationen när den växer av egen kraft
eller utsätts för yttre prövningar. Vad är det
som händer här?
Data;
Kurskod; Tribe Values-14/1
Tidåtgång; 180 minuter plus pauser
Bokning; kontakta oss
Tribe levererar chefs-coaching, handledning i
psykosocialt arbete, grupp och ledarutveckling samt föreläsningar i kultur &
värdegrund.
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