Fra usund til sund kultur
Ta’ temperaturen på Jeres trivsel og kultur på Jeres arbejdsplads
– men hvordan?
Hvordan er det nu med kultur? Vi er alle enige om, at en sund og god
arbejdspladskultur er med til at sørge for, at folk trives og er tilfredse med deres
arbejde. Vi taler om vores trivsel; hvordan går det? hvad kunne gøres
anderledes? hvordan kunne løsninger se ud, for at komme til at trives bedre?
Men alligevel er der noget der ’hænger i væggene’. Fortællingerne bliver mere
og mere negative og sladder og brok fylder på gangene. Vi spørger, forsøger at
lytte, og ændre adfærd, men alligevel, så var det ikke helt det! Sådan er det ofte,
når det handler om kultur, vi tror vi kan se den, og tale om den, men den har en
masse blinde vinkler, fordi vi er ofte en del af den kultur selv, og dette får os
ofte, til at tage fat på det forkerte. Men hvordan får vi fat og øje på noget, der
er så diffust som kultur? Hvordan kan vi tale om lige nøjagtig den kultur der er
hos os, som enten giver energi til vores trivsel, eller påvirker den i den forkerte
retning?
Vil I gerne være med til det, så skal I have dette oplæg hjem i Jeres hus?
Indhold på dagen:
• Hvorfor kulturfokus i Jeres organisation?
• Hvad er kultur?
• Hvad er arbejdspladskultur?
• Hvordan spotter du kultur?
• Hvordan er vi medskaber af kultur?
• Hvad kan du gøre for at ændre Jeres kultur?
• Hvordan ser det ud hos Jer – og hvad skal vi gøre ved det
Dagen indeholder oplæg, så i går derfra med konkrete temaer I kan gå hjem og
arbejde videre med
Programmet kan varealt imellem 2 timer til den størrelse der passer til Jeres
arbejdsplads. Lad os tage en snak om det.
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