Styrkeprogram för grupp
Styrkebaserad utveckling är vad det låter som – att basera utvecklingen på
styrkor. Vi är olika som individer, olika talanger, erfarenheter och har dessutom
helt olika krav på oss när det gäller vad vi ska prestera.
Om vi har begåvats med lätthet att tillägna oss vissa färdigheter, vore det slöseri
med möjligheter och resurser att inte förvalta och utveckla dem. Första steget i
den resan är att bättre känna till sina styrkor
Programmet består av ett komplett paket med workshop i
grupp, individuell coachning kopplat till personligt
styrketest, för att konkret sätta styrkebaserad utveckling i
verket.
• 3x2 tim. workshop
• 3x1,5 tim. coachning per person
• Strengths Profile Expert-test
• Personlig profilanalys
• Individuell support under hela processen
• Riktpris: 22.000 kr ( ex. moms) /deltagare + ev. resor
Strenghts Profile
är ett världsledande, webbaserat verktyg som öppnar helt nya möjligheter att
bedöma, utveckla och nyttja talang hos människor. Det mäter 60 allmänt förekommande och centrala egenskaper i förhållande till tre dimensioner:
• Utförande – Hur skicklig du är i användandet.
• Energi – I vilken grad du alstrar eller förbrukar energi.
• Användning – Hur ofta du använder dig av styrkan.
Strengths Profile-modell är ett verktyg som inte bara mäter utan också erbjuder
förståelse av dina styrkor så du kan dra mesta möjliga nytta av dem, bli mer
medveten om dina passioner och förmågor, och dessutom ge en medvetenhet om
hur effektivt du använder dem.
Utmaningen ligger sedan i att utforma strategier för att maximera tillväxtpotentialen, minimera svagheter och optimera prestanda och välbefinnande.
Full tillgång till Kpedias bibliotek av modeller, mallar, formulär och artiklar,
och supporten innebär att du har ett personligt bollplank när helst du behöver.
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Styrkebaserat arbete utgår ifrån att var och en har individuella talanger, mer eller
mindre medvetna. De kan utvecklas och tas tillvara på ett helt annat sätt när man
blir medveten om dem och utmanas att tänja gränserna till sin kapacitet.
Skiss på tidsplan:
Workshop 1
Ledarskapets grundförutsättningar, drivkrafter, värden och värderingar.

2 tim/grupp

Individuellt möte 1
Personligt ledarskap. Varumärke och roll samt introduktion av styrkebaserat arbete.

1,5 tim/pers

Individuellt test
Strengths Profile tool by Capp Co.

30 min.

Individuellt möte 2
Uppföljning, analys och handlingsplan utifrån SP rapport.
Workshop 2
Styrkebaserat arbete. Att utveckla och komplettera varandra för att vara ett målfokuserat och strategiskt ledarskap.
Individuellt möte 3
Strukturerat ledarskap handlar om att nyttja vanans makt i balans med förändringsbenägenhet, proaktivitet och reaktivitet.
Att förvalta befattning, funktioner och mandat.
Workshop 3
Att leda utveckling och förändring ställer specifika krav på ledarskapet. Inte minst
förmåga att växla mellan strategisk analys, flexibilitet och konsolidering. Målformulering och motivation är nyckelkompetenser.

1,5 tim/pers
2 tim/grupp

1,5 tim/pers

2 tim/grupp

Målgrupp
Ledningsgrupper med professionell chefsbefattning.
Start
Löpande och flexibel enligt överenskommelse.
Ledning
Niklas Josefsson, certifierad & ackrediterad ledarskapskonsult.
Ytterligare information om Strength Profile och andra former av ledarsupport
finns på www.kpedia.se Tveka inte att kontakta mig direkt vid frågor
eller speciella önskemål.
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