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Den motiverende lederuddannelse
Implementering af motiverende ledelse, som den centrale ledelsesstil i
virksomheden, gør at lederne navigere mere præcist og let omkring mennesker
og motivation. Uden et effektivt værktøj til mennesker og motivation, lander
lederen ofte i en faskehals, af systemer til at styre mennesker når de skal
performe. Ofte resultere dette i stress eller demotivation hos Lederen hvis de ikke
har motivations redskaberne.
Motiverende ledelses tager udgangspunkt i mennesket
Ved at have fokus på at løfte lederens menneskelige og motiverende egenskaber, skabes en
naturlig tiltrækkende karma, som gør at medarbejderne selv sætter sig i spil og lederen har
derved overskud til at have fokus på ledelse og producere frem for at fikse.
Motiverende ledelse sætter lederen i centrum
Kunsten er at starte med lederens indsigt og træning af menneskeværktøjer, dette giver
lederudviklingsprocessen en ekstra og mere effektiv dimission. At være indsigtsfuld i sin egen
udvikling, gør at man hurtigere kan træffe præcise og skarpe beslutninger. Kommunikationen
og beslutningerne i udviklingsprocessen bliver derved personlige og troværdige.
Medarbejderne i virksomheden opfatter ofte dette som motiverende og bliver mere
modtaglige for forandringer.

Detaljerne omkring lederuddannelsen
Motiverende ledelse er en on-going proces
Lederuddannelsen er et forløb, der opdeles i 3 faser som Motivation Management
konsulenten guider og træner lederne igennem:
• Indsigtsfasen, fasen MM konsulenten & lederne definere og former forløbet
(målsætning, parametre og værktøjer).
• Træningsfasen, fasen MM konsulenten indføre/træner lederne gradvis i
værktøjer samt indsigt i praksis.
• Forankringsfasen, fasen MM konsulenten & lederne forankre og former
forløbet til at fastholde den gode udvikling.
.Værktøjerne der kan indgår i lederuddannelsen:
• Menneskeværktøjer (Enneagrammet er fortrukket til at drive motivation –
udvikling og forståelses elementerne)
• Planer/struktur (Udviklingsplaner, 1:1 samtaler, møder, kompentence planer,
kommunikationsplaner, etc.)
• Motivations- & ledelsesværktøjer (Coaching, dialog/kommunikation, forståelse,
autensitet, situationsbestemt, ledelsesløft, rekrutment, etc)
Uddannelsen ledes af Motivation Management
Hele processen styres og koordineres via Motivation Management og forankres løbende i en
fast uddannelsesansvarlig hos virksomheden.
Forløbet dokumenteres løbende undervejs af Motivation Management i en ledelsesstrategi.
Strategien benyttes til kommunikation til det strategiske niveau/medarbejderne og ensartet
forankring.
Uddannelsen kan tage fra 6–12 måneder, dette afgøres af virksomhedens størrelse,
opgavens omfang og antal ledere. Med gennemsnitlige 1 træningdag samt 1 x 1:1 session
om måneden.
Forløbet er formet til at kunne implementeres i en travl hverdag, hvor man har behov for at
performe og samtidig udvikle sig i lederrollen.
Alle forløb er individuelle og tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, kerneværdier
samt udfordringer, for at sikre rette fokus ift. performance. Her rettes henvendelse til MM
konsulenten for et oplæg.

