Verksamhetsstyrning
- utifrån hjärnans principer
Är du chef eller ledare och involverad i utvecklingsprojekt, förändringsprocesser och/eller löpande verksamhetsstyrning?
Är du dessutom nyfiken på nya perspektiv och hjärnsmarta arbetssätt,
baserade på den senaste neurovetenskapliga forskningen?
Med neuroforskningen som grund tittar vi närmare på några av de
arbetsområden du som chef och ledare har att hantera idag och vad en
ledare behöver tänka på när det kommer till att involvera andra, proaktivt
förändra saker till det bättre och att hållbart leda en verksamhet över tid. Vi
utforskar också hur dessa arbetsuppgifter påverkar dig.
Målet för utbildningen är att du som deltagare ska få:




ta del av den senaste hjärnforskningen applicerad på ledarskap och organisation
träna på att integrera ett neuroperspektiv på de processer du befinner dig i idag
praktiskt tillämpa neuroperspektivet i din vardag för att bygga nya vanor

För att understödja integrering i din vardag arbetar vi med hemuppgifter i
mellanperioden och med att du får applicera lärdomar i ett aktuellt
utvecklingsinitiativ på din arbetsplats.
Innehåll






Ledarens tre uppdrag och hjärnans grundläggande principer för
motivation, fokus och uthållighet:
Planering
Integrering
Uppföljning
Den sociala hjärnan och att bygga samarbetsklimat som stöttar
kreativitet och innovation
Ett neuroperspektiv på mål- och visionsarbete. Från abstrakta mål till nya
organisatoriska vanor
Hjärnans preferens för ”vi & dom”-tänkande samt ledaren som föredöme
och facillitator för horisontella arbetssätt

Om du har frågor om utbildningen, kontakta oss gärna.
Välkommen!
Eva Hamboldt & Lars-Johan Bastås

Modul 1: 2 dagar
10.00-16.30
09.00-16.30
Modul 2: 1 dag
10.00-16.30
Plats:
Stockholm
Investering:
11 975 SEK, exkl. moms
Anmälan:
http://neuroledarskapipraktiken.se/anmalan
Kursledare:
Eva Hamboldt
eva@neuroledarskapipraktiken.se
070-718 90 49
Eva är organisationskonsult, med en Masters
i Neuroledarskap från NeuroLeadership
Institute i NY samt grundare till konceptet
'Neuroledarskap i praktiken'. Föreläsare,
coach och handledare i processer för
utveckling och långsiktig förändring.

Lars-Johan Bastås
lars-johan@bastas.se
073-387 27 01
Lars-Johan är organisationspsykolog och
konsult inom styrning, ledning,
organisations- och verksamhetsutveckling.
Coach och handledare till chefer och
förändringsledare inom privat och offentlig
sektor.

