Fra komplekse udfordringer til konkrete løsninger

WORKSHOP

Der findes løsninger på alle problemer og udfordringer,
specielt når I samarbejder. Det starter med overblik!

Real Time Strategy ™
for the Beast

Hvad kan I forvente at få ud af
LEGO® Serious Play® workshoppen?
Workshoppen er
● En dybere forståelse for naturen af ”the Beast ”– en

Real Time Strategy™ for the Beast er en
virkningsfuld og hurtig proces, der trækker på
den fælles viden i organisationen, når den skal
håndtere en kompleks udfordring – ”The Beast”.
Når som helst og hvor som helst. Processen sikrer,
at alle der er direkte berørt af det komplekse
emne kender dets natur og er motiverede for at
tackle udfordringen. Vigtigst af alt: Deltagerne
får fælles redskaber til at konfrontere og løse
udfordringen.

forståelse, der udspringer af alle deltagernes
individuelle opfattelse af ”the Beast”.
● Et tydeligt fælles billede af ”the Beast ´s”
indflydelse – og hvad der har indflydelse på ”the Beast ”.
● Et bredere og mere varieret billede af handlemulighederne– udviklet gennem ”leg” og udforskning.

Workshoppen giver
● Deltagerne individuel og fælles indsigt i og forståelse
for mulighederne for at finde en løsning på den
komplekse udfordring – ”The Beast”.
● Deltagerne et fælles afsæt for det videre arbejde
hjemme i form af enkle ”guiding principles” og en
handleplan for hvordan ”the Beast ” kan påvirkes
og ændres.
● Et fælles grundlag for at håndtere fremtidige
komplekse udfordringer.

Processen er enkel
”The Beast”
Overblik og baggrundsdata
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Skab fælles perspektiv i komplekse emner!

Real Time Strategy™
for The Beast workshop
Identiteten, interne og eksterne
påvirkninger afdækkes
Hvad nu hvis? – hvad virker og
hvad virker ikke? Og hvad gør vi?
Simple Guiding Principles

adfærd
Simple Guiding Principles forankres
og omsættes til handlingsplaner
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Konkretisering af handleplaner
Konkrete og dynamiske
handlemuligheder formuleres
og omsættes til praksis
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Fastholdelse af processen hjemme
Processen fastholdes, så
organisationen kan håndtere
”The Beast” når, og hvis det
dukker op igen – i samme eller
ændret form
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Procesforløb

Overblik, erfaring, løsning!

Konstruktion

Hvad har tidligere virket?

Vi vænner os til at bygge
med LEGO Bricks

En øvelse der trækker på
erfaringerne fra tidligere.

Når du bygger med hænderne
bygger du med hjernen og får
et tydeligt og ﬂerdimensionelt
billede af hvordan tingene ser ud
i den virkelige verden – lige nu.

Man bygger modeller af tidligere
succeser og de principper eller
centrale handlinger, der
grundlagde succesen.

metaforer
En simpel øvelse der viser
hvordan man kan udtrykke
komplekse ideer ved at bygge
dem – ideer der ellers kan være
vanskelige at udtrykke og
kommunikere i ord alene.

Viser hvordan man kan udtrykke
komplekse ideer ved at bygge
dem – ideer, der ellers kan være
vanskelige at udtrykke og
kommunikere i ord alene.

“The Beast”
– som Jeg ser det

”The Beast”
– som Vi ser det

”The Beast’s”
landskab bygges

emergence og Simple
guiding Principles

Nu bliver det lidt mere
komplekst. Byg ”The Beast”
som du ser det og som det
påvirker dig. Det er vigtigt at
få alle aspekter med – fysiske,
strukturelle, følelsesmæssige,
psykologiske mv.

Baseret på de individuelle
modeller sammenbygger vi til
én, fælles opfattelse af ”The
Beast”.
Detaljen er vigtig – og at vi i
fællesskab får peget på kerne
identiteten i ”The Beast” – de
håndtag, der skal gribes fat i, når
det skal håndteres.
Der skabes et fælles billede og et
fælles sprog.

Fra den individuelle og kollektive
identitet bygges et fælles billede
af landskabet, som ”The Beast”
bevæger sig i.

Lad tingene ske!
– testning af alle de rigtige ting
at gøre – hvad kan du gøre,
hvad skal du gøre og hvad er
konsekvenserne og hvorfor?

“the Beast” kontrolleres
Forestil jer – og byg – hvordan
det ville se ud, hvis der var mere
styr på ”The Beast”, og I vidste
hvordan I skulle kontrollere det.
”The Beast” ændres ikke men
udbygges.

Kendte og mulige forbindelser
og interne kommunikationsveje
identiﬁceres og ukendte
forbindelser dukker op.
Interne og eksterne agenter,
trusler, muligheder der har
indﬂydelse på ”The Beast” bygges
og forbindes.

Hvad nu hvis?
I landskabet med dets forbindelser
afprøver en række ”hvad nu hvis”
scenarier. De sandsynlige, de
mulige og de utænkelige
hændelser – og man får et
tydeligt billede af hvilke dele af
”The Beast” der påvirkes, hvad der
virker og hvad der ikke virker
– og hvor der er ”ﬂash points”.

Omsæt svarene i Simple guiding
Principles for hvordan “The
Beast” håndteres – principper,
der hjælper dig med at håndtere
både det kendte “Beast” og de
ukendte komplekse situationer,
der måtte dukke op i din
virksomhed.

WORKSHOP

Real Time STRaTegy ™
for the Beast

The ideas and the creativity just
start to flow. LEGO® Serious Play®
brings out the best each team member
has to offer
marcy geiger, Director, Customer Service,
VerizonWireless, USA

Rammer
Workshoppen har en varighed på 2 dage. Begge dage
arbejdes fra 9 til 17 inklusiv pauser og frokost af ca. 45
minutters varighed. Workshoppen gennemføres med
to konsulenter med et varierende antal deltagere, dog
maksimalt 12. Et deltagerantal over 12 vil medføre ekstra
konsulenter – og en øget pris. Detailprogram udarbejdes
efter aftale.

Priser
Pris for to dage er 68.475,- kr. inklusiv materialer.
Pris er ex. moms, forplejning, transport og indlogering.

Kontakt
For mere information omkring LEGO® Serious Play®
– Real Time Strategy™ for the Beast, eller et skræddersyet
tilbud kan du kontakte IntHRface:
Telefon +45 70 22 26 64, contact@inthrface.com

Hvad er det, der virker?
● Workshoppen Real Time Strategy™ for
for the Beast er ”leg med et formål”
● Dialog og 100% involvering i processen
● Synlighed og overblik i 3D
● LEGO klodserne skaber et fælles sprog
og fundament
● Leg i grupper skaber dynamik
og energi i processen
● Story telling

➡ Story making

● Brugen af metaforer og forestillingsevne
● Det strategiske metodeapparat er implicit
i processen – alle kan være med

Besøg www.inthrface.com – og se hvilke andre
udfordringer vi kan hjælpe dig med.

Om IntHRface
Med over 300 workshops inden for organisationsudvikling, lederudvikling,
strategiformulering og -implementering for private virksomheder og offentlige
institutioner er IntHRface erfarne og rutinerede proceskonsulenter. Vores solide
praktiske erfaring og teoretiske viden om mennesker, ledelse og strategi er
grundlaget for at hjælpe din virksomhed med at løse komplekse opgaver og
opnå unikke resultater. Vi arbejder med en helhedsorienteret og dynamisk
tilgang til strategi, organisationsudvikling og udvikling af mennesker og teams
– og sætter hele tiden mennesket i centrum.

LEGO® SERIOUS PLAY®
Trained LSP facilitators
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