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V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G

Indblik

Må jeg have lov?
Det handler om
mennesker...
Mennesker er ikke perfekte –
de er blot mennesker; og det
er godt nok! Godt nok er det
at være menneske med muligheder, gaver, fejl, potentialer, drive, nysgerrighed, angst,
håb, passion, rettethed, tiltro,
mistillid, ærgerrighed, tro og
tvivl, mindreværd – og mereværd m.m.m.

Ledere er – også – mennesker, ikke?
”Det handler ikke om, hvad
man får ud af livet, men hvad
man får ind i det” (citat af
Simon Grotrian, mediator). Ja
ja, det er meget godt med dette
eksistentielle perspektiv på tilværelsen som helhed, men når
vi nu specifikt taler om at være
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leder i en bestemt sammenhæng med alverdens fordringer
fra den ene og den anden, så er
det malplaceret! Sådan kunne
en stemme lyde, også hos mig,
indrømmet. Imidlertid kan Grotrians udsagn give anledning til
at spørge, hvilke muligheder vi
forestiller os at have qua vores
vanetænkning samt hvilke muligheder, vi kunne undersøge,
såfremt vi - blot for en stund
- lader udsagnet være en måde
at se og leve (ledelses)-livet på.
Hvad evner vi at få ind i ledelseslivet? det næste år? det
næste kvartal? i morgen?

Kendskab som fænomen –
og en ”Frank Hvam”.
I min lille familie er vi fem
mennesker, der ved aftens-

bordet kan lide at lave øvelsen
”Bedst!-Værst! - og Sjovest!”.
Det er en måde, hvorpå vi kan
give os selv til kende overfor
hinanden og på den måde invitere de andre indenfor i vore
erindringer om den dag, der går
på hæld. Vi taler (nogle gange)
på skift og begynder med en
runde: ”Bedst ved i dag!”.
Herefter følger runden med
”Værst ved i dag!” for at slutte
af med, at hver enkelt beretter
om, hvad der har været det sjoveste ved dagen indtil nu. Fænomenet kendskab optræder
i denne øvelse på to måder.
På den ene side handler det
om at øge kendskabet til de
andres opfattelser og vurderinger af disse; på den anden

side fordrer det en vis tillid til
de andre og sig selv at lade sig
kende.
Kendskabsforøgelse kan selvfølgelig optræde i forskellige situationer. Vi var en gruppe mennesker, som havde det tilfælles
at være ledere, og vi skulle udveksle forskellige synspunkter
i løbet af en dag. Vi begyndte
med en ”Frank Hvam” – bare
lige for at begynde med individperspektivet.
P.S. En ”Frank Hvam” er en
øvelse, hvor man på skift beretter om en situation, hvor man
var pinlig (eller gjorde noget for
én uvant og overraskende).
Én af de gode, var den om
piloten i et F16-fly læsset med
bomber, som over Bosnien

skulle tisse i en coladåse –
umiddelbart før resten af flyene
”drejede”…
Gad nok vide, hvad det betyder
for en ledelses og en organisations muligheder, at det enkelte
individ føler tryghed og tilskyndelse til at kende og lade sig
kende så fuldt ud, som det kan
lade sig gøre med disse ”gode
nok”- mennesker…
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Region Midt, Psykiatri og Social

Tanja Lundgaard er kontorchef i
afdelingen for løn og personale
i Region Midt og leder for 55
medarbejdere og tre ledere.
Hun har siddet i chefstolen
de sidste to og et halvt år, er
34 år og uddannet cand. merc
i strategi og ledelse. Tidligere
bl.a. HR-chef i Esbjerg og HRpartner i ISS.

Du har valgt at benytte
dig af en ekstern konsulent, hvorfor?
- Fordi jeg mener, det er givtigt
at få sparring fra en person,
som ikke kender organisationen indefra, men måske bedre
kan få øje på ressourcer og muligheder, vi andre ikke kan. Ofte
kan vi ikke få øje på skoven for
bare træer – eller vi er alt for
enige om, hvordan skoven ser
ud – og det giver jo ikke altid
det største udsyn eller perspektiv, mener Tanja Lundgaard.
- Jeg har kendt Robert i 7-8
år, siden jeg som nyuddannet
sad i en servicevirksomhed, og
vi samarbejdede i forbindelse
med opbygningen af en HRafdeling. Jeg husker stadig det
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første indtryk, han gjorde, da
han kom ind i rummet og tog
os!
- Jeg vidste på forhånd ikke
meget om hans faglige kompetencer, men den præsentation han gav af sig selv var bare
så anderledes, end hvad jeg
var vant til. Det handlede ikke
først og fremmest om navn,
alder og fag, men var meget
mere personligt og åbent. Det
samme gjaldt de spørgsmål,
han stillede os, som egentlig var ret direkte. Nogen ville
sikkert tænke ”hvad bilder han
sig ind?”, men ikke jeg, siger
Tanja Lundgaard og tilføjer:

og flytte den 100 kilometer
nordpå. Hvordan gør man lige
det på den bedste måde, dvs.
uden for meget utryghed og
utilfredshed? Hvilke små handlinger, som jeg måske ikke selv
kan få øje på, skal der til for at
få det til at glide nemmere?

Kan du nævne et eksempel på, hvordan samarbejdet med Robert har ført
dig videre i den proces?

Hvad bruger du ledersparringen til?

- Det lyder måske banalt, men
sådan en ting som at få lukket
utilfredsheden ned før den
vokser sig for stor … Hans råd
til mig var: Så snart der kommer
et pip, så pip igen! Eller med
andre ord: Lige så snart du får
en mail, så sørg for at få den
besvaret med det samme. Jo
hurtigere du gør det, desto hurtigere får medarbejderne afklaret deres spørgsmål og manet
deres usikkerhed i jorden. Og
desto hurtigere får du lukket
utilfredsheden ned – uden selv
at få stress over en fyldt mailbox.

- Konkret står jeg over for
at skulle lukke en afdeling

- Min ledelses- og arbejdsstil
er både blevet mere kontant

- I løbet af ingen tid fandt han
ind til, hvem jeg var, og hvad
jeg stod for. Det var fantastisk
overbevisende. Samtidig faldt
jeg virkelig for hans personlighed og måden, han bringer sig
selv ind i samarbejdet på, som
virker meget tillidsskabende.

og direkte på den ene side og
samtidig mere abstrakt …
For jeg er klart blevet bedre til
at lukke huller og få gjort noget
ved tingene, ofte med nogle
små handlinger, der gør en
stor forskel. Det har frigivet tid
og rum til at begynde at tænke
mere strategisk, til at gå efter
mål længere ude i fremtiden,
som man måske ikke kan se
effekten af nu og her, men som
til gengæld har en gevinst om
et år eller to.
- Personligt har jeg brugt sparringen til at blive mere afklaret
om min egen lederrolle og identitet i organisationen. Fx har
jeg bevæget mig fra at opfatte
mig selv som en ung og relativ
uerfaren leder, som stadig trak
mest på andres erfaringer, til at
blive mere afklaret omkring min
egen gennemslagskraft og ressourcer.

Så hvem gavner samarbejdet?
- Det burde vel først og fremmest være mig selv, men
selvfølgelig har hele organisationen gavn af, at jeg udvikler

Tanja Lundgaard samarbejder desuden med Robert i
forbindelse med medarbejderudvikling og teambuilding-seminarer.

mig. Derfor er jeg også helt
åben om, at jeg arbejder med
den ledelse, jeg udøver, og den
person jeg er – både i forhold til
medarbejdere og ledelse. Jeg
fortæller åbent, at jeg vælger
at sætte ressourcer af til at
arbejde med tingene, hvilket i
sidste ende kommer alle parter
til gode.
Tanja Lundgaard samarbejder
desuden med Robert i forbindelse med medarbejderudvikling og teambuilding-seminarer,
hvilket udover at være betydningsfuldt for medarbejderne,
ifølge Tanja Lundgaard også
giver ham bedre mulighed for
at observere hendes samspil
med de ansatte og bringe
denne viden med ind i ledersparringen.

har givet det resultat, at der er
kommet en samhørighed, en
større tryghed og tilfredshed,
så det har været rigtigt godt
hele vejen rundt.

Ser du samarbejdet med
Robert som en fast del af
organisationen - både på
dine egne og medarbejdernes vegne?
- Det gør jeg. Både medarbejdere og ledelse har behov for
til stadighed at arbejde med
sig selv og deres muligheder
for udvikling. Ikke mindst som
leder er det vigtigt at fokusere
og bruge tid på din personlige
ledelse, at blive ved med at få
sparring udefra for at du kan
rykke dig.

Kan du fremhæve et konkret mål, du eller organisationen har nået, som
følge af coachingen?
- Dét, der slår mig, er den gavnlige virkning den hurtigere og
mere direkte kommunikation
har haft. Det, at vi kommunikerer åbent, lige og ærligt,

Tanja Lundgaard
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Xplanation

Salgschef Morten Halberg har
siden december 2011 siddet
som en Ø i havet af projektledere hos Xplanation Denmark i
afdelingen med i alt 16 medarbejdere på det danske kontor
i Århus.
Morten Halberg er 49 år, uddannet arkitekt og har tidligere
arbejdet med salg af indretningskoncepter til butikskæder.
Som salgschef er han ansvarlig
for Xplanations salg af oversættelsesløsninger på det danske
marked og den primære kontaktperson for virksomhedens
nye kunder. Xplanation tilbyder oversættelser på tværs af
kultur- og sproggrænser for
eksporterende firmaer – det
kan være marketingmateriale,
teknisk dokumentation, manualer, årsrapporter m.m.

stadig en skiinstruktør i nogle
timer, når jeg tager af sted på
skiferie. Der er nemlig altid
noget, jeg kan blive bedre til fx hurtigere skiløb eller højere
sikkerhed. På samme måde er
det i arbejdslivet; der er altid
områder som kan trænge til at
blive efterset og styrket, altid
noget jeg kan blive bedre til,
forklarer Morten Halberg.
- Når man som jeg sidder alene
med et arbejdsområde, dvs.
salg, er det nok ekstra gavnligt
med en sparringspartner. Især
fordi denne branche var ny
for mig følte jeg, at jeg havde
behov for sparring om salgsdialog og –teknik m.m.

Hvorfor benytter du dig
af coaching i din nuværende stilling?

Morten Halberg undersøgte
markedet for at finde frem til,
hvem der bedst kunne imødekomme hans behov, og endte
med at vælge et forløb med
Robert, som han blev anbefalet
af en person i sit netværk.

- Lad mig benytte mig af en
lille analogi: Selv om jeg godt
kan finde ud af at stå på ski og
har gjort det i årevis, hyrer jeg

- Vi aftalte indledningsvis et intensivt forløb, hvor vi mødtes
et par timer hver 14. dag. Derefter trappede vi sparringen
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ned i takt med, at jeg blev mere
selvkørende og fik større erfaring i jobbet, fortæller Morten
Halberg.

Er coaching almindelig
brugt og anerkendt i
Xplanation?
- Det er bestemt ikke almindeligt benyttet her i virksomheden, som i øvrigt er belgisk
ejet. Hverken i den danske afdeling eller i de øvriges landes
afdelinger, men mit ønske blev
heldigvis positivt modtaget fra
den danske ledelses side.

På hvilke områder har
du primært gjort brug af
coaching?
- Især på de to hovedområder
teknik og disciplin. Dels i form
af rådgivning om og forslag til
nogle nye konkrete værktøjer,
jeg kunne anvende i salgsarbejdet, dels havde jeg behov for
at blive bedre til at ”motivere”
mig selv. Ikke sådan forstået at

Morten Halberg

jeg ikke er motiveret i mit job,
men det kan godt være svært
at holde gejsten oppe, når jeg
skal kontakte nye potentielle
kunder, hvis jeg forinden har
fået nej fire gange i træk. Det
kan være ret demotiverende at
blive afvist og få én til at gå et
par gange rundt om telefonen
…
- Her har sparringen inspireret
mig til at komme op på cyklen
igen, fx har jeg udarbejdet en
netværksliste, jeg kan tage
frem efter lidt for mange afslag
fra de virksomheder, jeg ringer
op. Dvs. at jeg har en liste liggende på bordet over personer
fra mit private – men samtidig
professionelle – netværk, som

(...) en ligeværdig dialog
om, hvad opgaverne består
i og hvordan de bedst kan
gribes an.

jeg kan opsøge i stedet for at
gå til helt nye virksomheder.
- På den måde opnår jeg en
mere åben og velvillig indstilling, hvilket giver en mere
positiv oplevelse. Derved har
jeg fået genskabt motivationen og lysten til at kontakte nye
potentielle kunder. Grundlæggende har jeg et godt produkt
at sælge, som jeg kan stå inde
for, men samtidig er jeg jo kun
et menneske og bliver også
påvirket af måden, jeg bliver
mødt på.

Det må stille nogle særlige krav til henvendelsesformen – er det også
noget du sparrer med
Robert om?
- Helt sikkert, det har været og
er stadig et væsentligt fokus for
sparringen. Mange virksomheder er jo ved at drukne i henvendelser, så det skyldes ikke
nødvendigvis manglende vilje,
men snarere at de allerede
har en løsning der fungerer.
At komme videre herfra i dialogen er den store udfordring

og derfor er telefonsamtalen et
vigtigt tilbagevendende emne.
Gennemsnitligt varer et opkald
ikke mange minutter, men ikke
desto mindre ringer man jo og
forstyrrer …

På den anden side drukner en mail vel nemt i
mængden?
- Ja, og mange bryder sig ikke
om at indrømme, at de ikke har
fået læst ens mail eller ikke lige
kan huske, hvad den handlede
om. Derfor ringer jeg altid potentielle kunder op og hvis der
så er interesse for det, følger
jeg op med tekstmateriale,
møder mv.
- Til gengæld gør jeg en del ud
af forarbejdet, så jeg kan målrette henvendelsen i forhold
til den enkelte virksomhed. Fx
læser jeg meget om virksomheden og gennemser deres
hjemmeside, hvilket sprog
web-siden er på og om man
kan vælge andre sprog, finder
tal for omsætning og eksportandele, kigger på deres organisation, prøver at vurdere om

der reelt er behov for oversættelse af tekniske dokumenter,
marketing, manualer m.m.
- Dels skaber en grundig research tillid til os, dels fremstår jeg mere kompetent og
kan være mere målrettet i min
henvendelse, hvis jeg kender
firmaet. Så det er afgørende at
være ordentlig klædt på, fortæller Morten Halberg og tilføjer:
- Omvendt risikerer man nemt
til at fortabe sig i research. Man
kan blive ved med at udvide
undersøgelsesområdet i én
uendelighed, så også her har
jeg haft gavn af Robert som
sparringspartner. Det har bl.a.
ført til nye procedurer omkring
research og den efterfølgende
kontakt til potentielle kunder og
helt konkret er jeg begyndt at
planlægge mine arbejdsdage
ned i detaljer med terminer for
research, mailskrivning, telefonopkald m.m.

om, at jeg skal holde en salgstale og trække et produkt ned
over hovedet på kunderne.
Jeg skal ikke fortælle dem,
hvad de har brug for. Derimod
gælder det om at få en dialog
med kunden, som skal klargøre
hvilke særlige behov og ønsker
de har og hvordan vi bedst kan
imødekomme dem.
Ifølge Morten Halberg helt i
samme ånd som sparringen i
øvrigt, hvor det heller ikke er
Robert der kommer ovenfra og
fortæller ham, hvordan han kan
forbedre sine salgstal, men en
ligeværdig dialog om hvad opgaverne består i og hvordan de
bedst kan gribes an.

- Derudover har Robert nogle
gode vinkler på hvordan man
kan kommunikere i salgssituationen, hvor det ikke handler
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Etikos

Benedicte Schulin er den ene
af to partnere i konsulentvirksomheden Etikos, Århus, den
anden er Christina Busk. De to
direktører og indehavere etablerede firmaet tilbage i 2006.
Benedicte Schulin er 34 år og
uddannet cand. theol. Etikos
har fire konsulenter ansat.
Etikos beskæftiger sig med at
styrke den etiske bevidsthed
i organisationer og virksomheder, primært inden for det
offentlige område, idet ca. 90
procent af kunderne er kommuner og regioner rundt om i
Danmark, mens private kunder
som bl.a. Novo Nordisk og
Kirkens Korshær tegner sig for
de resterende ca. 10 procent.
Via deres teologiske baggrund
har de to indehavere erfaring
med at forholde sig til etiske
spørgsmål og problemstillin-
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ger, mens den eksterne sparring skal styrke og supplere den
forretningsmæssige vinkel.
– Simpelthen i erkendelse af
at vi ikke sidder inde med hele
sandheden selv, som Benedicte Schulin udtrykker det. Og
hun fortsætter:
- Hele vores virksomhed er
involveret i sparringen, som
dels består i ledersparring med
fokus på organisationsudvikling, strategisk planlægning,
salg mv. og også rent relationelle spørgsmål os partnere
imellem, dels i coaching af konsulenterne.
- Roberts rolle er ikke at komme
med svarere, men at rejse de
rigtige spørgsmål og få os til at
se tingene i et andet perspektiv. Han er meget bevidst om
sin egen etik og integritet, bl.a.
ved at være åben om og holde

øje med hvor vi er på vej hen.
Han bliver ved med at spørge
ind til de mål, vi har sat os, for
at minde os om dem og bevidstgøre os om hvilken retning
vi er på vej i – og målene kan
jo godt ændre sig undervejs …

Hvordan skabes der tillid
mellem jer?
- Det har noget at gøre med
Roberts måde at møde os på,
hans åbenhed og nysgerrighed, og den spørgende tilgang.
Samtidig giver han tid og plads
til de spørgsmål og problemer,
der opstår lige her og nu, og
så er han frem for alt meget
tydelig.

Hvilke ledelsesmæssige
og personlige fænomener arbejder I med?
- Alt fra personaleledelse, over

strategisk ledelse til rekruttering. Vi tager bl.a. spørgsmål
om kundesegmenter op, hvilke
nye områder kunne det være
interessant at bevæge sig ind
på. I forhold til de relationelle
udfordringer, har vi bl.a. taget
fat på en afklaring af, hvad det
er for kasketter vi har og hvilke
roller, vi udfylder som ledere,
og desuden set på hvilke præferencer vi hver især har.

Hvordan har samarbejdet
med Robert smittet af på
virksomheden?
- Selv er jeg blevet mere tydelig
i mine forventninger til medarbejdere. Og så har jeg fået
en større opmærksomhed i
forhold til at udløse og frigive
det potentiale, der eksisterer i
virksomheden. Med andre ord
er vi blevet bedre til at understøtte og udnytte de mulig-

Hele vores virksomhed er
involveret i sparringen, som
dels består i ledersparring
med fokus på organisationsudvikling, strategisk planlægning, salg mv. (...) dels i
coaching af konsulenterne.

heder, der er. Og til at holde
hånden under – i stedet for
over – hinanden, sådan at vi kan
udfolde os bedst muligt, forklarer Benedicte Schulin.

Har du eksempler på mål,
I har opnået som følge af
sparringen med Robert?
- Etikos har været inde i en
vækst- og udviklingsperiode de
sidste par år, som jeg bestemt
mener at Robert har været
med til at understøtte, fordi
sparringen grundlæggende har
kvalificeret vores strategi, siger
Benedicte Schulin og tilføjer:
- Generelt nyder alle led gavn
af den professionelle tilgang
til opgaverne, som sparringen
medfører.
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Riis Friplejehjem, Vejle

Poul Henning Larsen er forstander for Riis Friplejehjem.
Stedet har en historie der går
helt tilbage til 1895, hvor det
startede som sygehjem for
forhutlede og psykisk syge
mennesker. De nuværende
bygninger er fra 2004, bortset
fra en enkelt fløj af ældre dato.
Riis Friplejehjem er tilknyttet
Danske Diakonhjem
Selv kom Poul Henning Larsen
til som forstander i 2007. Han
er 54 år og har dels en baggrund som sygeplejerske,
primært i sygehusvæsenet,
hvorefter han tog en lederuddannelse, assisterende områdeleder i hjemmeplejen, Odder
kommune, senere ansat som
først konsulent, siden projektleder i KMD, Danmarks største
leverandør af it-løsninger til
kommunerne.
Samarbejdet mellem Riis Friplejehjem og Robert Jakobsen
kom i stand i 2011, fordi man
med Poul Henning Larsens ord
”stod og manglede en ledercoach”.
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- Hidtil havde vi været et lederteam på tre, men da vores
afdelingsleder gik på akut orlov
og efter eget ønske valgte at
stoppe i stillingen og fortsætte
som social og sundheds assistent, følte vi to, der var tilbage,
et behov for at få hjælp til at
omorganisere os, til at gennemtænke og redefinere vores
roller og opgaver. Og også til at
afklare, hvad vi ønskede af den
ny leder, som skulle ansættes
og indgå i teamet.
- Valget faldt på Robert, fordi
jeg fik ham anbefalet via mit
netværk. Det har vist sig at
være en stor fordel at sparre
med én som ham, dels fordi
han kommer udefra og får øje
på ting, vi andre er blinde over
for, eller måske bare ser i et
andet lys, dels fordi hans måde
at stille spørgsmål på er så anderledes end den, vi er vant til,
forklarer Poul Henning Larsen
og uddyber:
- Uden at vide så meget om
det, vil jeg mene man kan kalde
hans spørgemåde for dybdepsykologisk … Han spørger

ind til personen, så man faktisk
virkelig fornemmer mennesket
bag.
Samarbejdet med Robert Jakobsen har først og fremmest
bestået i at afklare, hvordan
lederteamet skulle se ud og
sammensættes, hvilke behov
og ønsker, der skulle opfyldes,
og dermed også hvilken type
leder, man var på udkig efter.
Dernæst har sparringen konkret
drejet sig om rekrutteringen,
bl.a. udvælgelse af ansøgere,
som skulle gå videre til 1. og 2.
runde af samtaler, og afklaring
af proceduren omkring og selve
afviklingen af ansættelsessamtalerne.

Hvordan har samarbejdet
påvirket, og evt. kvalificeret, rekrutteringen af
en ny leder?
- Det har været godt at få talt
processen grundigt igennem
og derigennem blive skarpere
på at definere og formulere stillingsbetegnelsen. Fx har vi fået
afklaret, at vi havde behov for
en afdelingsleder med nogle

mere udadvendte funktioner. Vi
er jo i skarp konkurrence med
andre friplejehjem om beboere
og arbejder hele tiden på at
gøre folk nysgerrige og interesserede i, hvem vi er og hvad vi
står for.
- I forhold til ansættelsen var
vi et større ansættelsesudvalg
på syv personer, som alle kom
i dialog med Robert Jakobsen
og fik udbytte af at stifte bekendtskab med hans måde
at arbejde på. Selv deltog han
først direkte i de to sidste samtaler, vi holdt, og det foregik på
en helt anden måde end hvis vi
havde stået for det alene.

Hvori bestod forskellen
– eller rettere: Tror du
også at resultatet, I kom
frem til, blev anderledes?
- Vi ville helt sikkert have været
på jagt efter de samme svar
som Robert, så det er nok mere
hans måde at gå til andre mennesker på, der adskiller sig …
Han har ligesom en mere finurlig eller overraskende tilgang, fx
når han går ind i og beskriver en

Fremadrettet er det tanken,
at sparringen skal fokusere
på at styrke samarbejdet i
det nye lederteam.

konfliktsituation eller en anden
udfordring

Kan du give et eksempel?

man ind imellem på et plejehjem som vores, men hvordan
forholder man sig som leder til
parterne i sådan en situation?

- Fx ridser han et scenarie op og
spørger så ind til om en situation er noget, der går i maven,
hjertet eller hovedet på vedkommende, han sidder over
for. Det kan lyde banalt, men
i vores fag er der jo en etik, vi
skal forholde os til hver dag.
Derfor er det vigtigt at være i
kontakt med sine reaktioner og
følelser – og vigtigt at kunne
mærke og sætte ord på om
det noget går i hovedet eller
maven eksempelvis, mener
Poul Henning Larsen og tilføjer:

- Det ville vi som ansættelsesudvalg også gerne kende
svaret på, for som sagt tror jeg
langt hen ad vejen vi jagter de
samme svar, men hvor Robert
taler mere til følelserne er
vi nok mere formelle i vores
spørgsmål, hvorfor vi heller
ikke når rigtig ind under huden
på de folk, vi har til samtale.
Samtidig har han som udenforstående ikke de samme aktier
i det som vi, hvorfor han står
mere frit og tør gå mere til den
enkelte person.

- Et scenarie kunne fx være en
søn eller datter som skælder ud
over en ansat, som vedkommende mener, har behandlet
hans eller hendes pårørende
dårligt. Måske handler situationen i virkeligheden om at
sønnen eller datteren har dårlig
samvittighed over ikke selv at
være nok til stede, dvs. at den
dårlige samvittighed projiceres
over på personalet. Det oplever

Kan det ikke gå hen og
blive lidt ubehageligt
for den der sidder i den
varme stol?
- Egentligt ikke, tværtimod.
Måske fordi man føler, man er
i trygge hænder og etikken er i
orden hos Robert. Selvfølgelig
er tillid noget, der skal bygges
op, men vi føler at han forvalter den viden, han får del i, på

den rigtige måde. Både hende,
der endte med at få jobbet, og
hende, der ikke fik det, gav da
også udtryk for at det var en udfordrende, men samtidig også
meget positiv, oplevelse.
- Men det er da rigtigt at man
skal være parat til at se sig selv
i øjnene og ikke mindst åben
over for at se tingene fra andre
sider … Robert giver sig selv og
er 100 procent til stede, men
han skærer også igennem og
gider ikke høre noget shit. Han
går i flæsket på os – på den
gode måde, siger Poul Henning
Larsen.
Han tilføjer at samarbejdet med
Robert Jakobsen hidtil ikke har
fulgt noget fast mønster, men
er blevet aftalt fra gang til gang
efter behov. Under en krise
var behovet for sparring i en
periode et ugentligt møde, i
andre perioder har kontakten
været sjældnere, men stadig
kontinuerlig. Fremadrettet er
det tanken at sparringen skal
fokusere på at styrke samarbejdet i det nye lederteam, nu
hvor den nye leder er ansat og

ved at finde sine ben i Riis Friplejehjem.
- Derudover bruger vi Robert
til at blive mere bevidste om,
hvordan vi bedst udtrykker
vores værdier, bl.a. i pr-sammenhæng, hvor han åbenlyst
har stor erfaring og vi ofte læner
os op af hans råd og ideer. Og
endelig er det også med i overvejelserne, om ikke vi på sigt
skal gøre brug af hans kompetencer udi teambuilding, sådan
at endnu flere i vores stab kan
få del i dette udviklingsarbejde.

Poul Henning Larsen
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Det lille EKSTRA
Kunden har altid ret – til noget…
Her på bagsiden skal kort præsenteres, hvilke roller jeg har
påtaget mig i virksomheder, private som offentlige, i samarbejde med topledere, lederteams
og hele organisationer.
Kunderne har altid ret til selv at
definere, hvilken titel, de ønsker
at benævne mig med. Det er lidt
overraskende og også lidt sjove
titler faktisk. Benævnelserne kan
nogle gange gemme i sig en del
af svaret på, hvorfor vi arbejder
sammen.
Et udpluk af titler og navne
følger her:
»»Ventilen
»»Sparringspartner
»»Mentaltræner
»»Den professionelle
»»Samtalepartner
»»Businesscoach
»»Teambuildinginstruktør
»»Støttepædagog

Tlf.: 28 18 21 23
Mail: rj@robertjakobsen.dk
Velkommen!

V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G

Scan koden herunder for at se mere
om Robert og læse flere kundeinterviews på LinkedIn:

