
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

is the new BLACK
Enneagram LederNetværket 

Et netværk for ledere som har behov for sparring og udvikling med 
ligestillede ledere. Ledere med samme reference ramme og hvor man 
kan tale frit om sine udfordringer og bekymringer med samme sprog 
nemlig enneagrammet. 
 
Netværket 
Mellem 12-15 ledere der netværker hver 2. Måned. Hvor fast agenda og temaer tages 
op til diskussion og træning. 
 
Leder profilen & fokus 
Alle leder har det til fælles at de har ansatte og dagligt lederansvar, som de ønsker at få 
mest muligt ud af. Ledelsesudviklingen går på den menneskelige og motiverende leder. 
 
Hvorfor Leder netværk? 
Fællestræk er et ønske om, at blive bedre til sig selv, sine ledere, bestyrelse, 
samarbejdspartnere og sine medarbejdere.   
Hjælpe sig selv til at have færre benspænd og mere motivation. 
 
 



 

 
 

Detaljerne omkring LederNetværket 

Mennesker skaber resultaterne i virksomheden, ikke systemer 
og metoder, derfor vil vi gerne sikre os at have motiverede 
medarbejdere, her starter vi med os selv. 
 
Værktøjskassen 
Udgangspunktet for fælles ledersprog, vil være Enneagrammet. Dog er det 
ikke en forudsætning at have kendskab på værktøjet på forhånd. 
 
Hvad får man med i Netværkspakken? 

• 5 netværksmøder 
• mulighed for at vise sin virksomhed frem (være vært) 
• 12-15 relationer 
• Enneagram træning/materialer 
• Sparring, tips, tricks, fortrolig dialog, coach etc. 

 
Tid, Sted & facilitering 
Deltagerne af netværket lægger hver især hus til netværksmøderne og står 
for forplejningen. Motivation Management står for planlægning af møderne, 
temaerne og agenda. 
Alle møder afholdes som frokost møder fra 11:00-14:00. 
Møderne bookes i outlook. 
 
Agendaen 

• Velkomst & siden sidst 
• 5 skarpe omkring virksomheden/værten der lægger hus til 
• ”Temaet” der trænes denne netværksdag 
• Netværksøvelse etc. 
• Udfordringer ”bordet rundt” 
• Eventuelt  

 
 
 

Pris på Netværkspakker:  
Kun netværk:       6.500 dk 
Enneagram 1 + netværk:   10.000 dk 
(Intro 3 dg kursus i Enneagrammet) 
Enneagram business + netværk  32.500 dk 
(1 års kursus/træning i enneagrammet) 
 
Priserne er ex. moms, lokaler, fortærring og kørsel 
uden for storkøbenhavn. (dog indeholder kurserne 
Enneagram 1 og Enneagram business lokaler og 
fortærring) 
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