Certifierad Change Agent
Den digitala utvecklingen förändrar inte bara bransch efter bransch. Den
gör också att förändring i sig går allt fortare. I alla organisationer behövs
förändringsagenter som kan leda och stötta förändring i alla stadier.
Certifierad Change Agent är en utbildning
för interna förändringsagenter som ska
leda och stötta förändring i sin
organisation.

”

Leda och stödja
förändring.

Utbildningen löper över fyra månader där
vi ses en gång per månad. Däremellan
arbetar deltagarna med olika övningar och
uppgifter i den egna organisationen.

Modul 1. Change making
and intrapreneurship
 Introduktion
 Framgångsrika beteendekompetenser
 Självledarskap
I den första modulen arbetar vi med
förståelse för varför förändring och
intraprenörsskap är viktigt och vilka nya
krav det ställer på kompetens och
beteende. Du får insikt i vilken
beteendekompetens som är din främsta
styrka utifrån Hammer & Hanborgs unika
kompetensmodell. Vi jobbar också med att
du ska förstå dina drivkrafter och
värderingar för att stärka ditt självledarskap - först när du leder dig själv kan
du leda andra.

Modul 2. Innovation through
co-creation
 Workshopmetodik
 Förutsättningar för samarbete och
kreativitet
 Introduktion till processdesign

I modul två lär du dig workshopmetodik,
får förståelse för vilka förutsättningar som
gynnar samarbete och kreativitet och lär
dig grunderna i processdesign.

Modul 3. Tools for change
making innovation
 Design Thinking
 Scenarioplanering
I den tredje modulen arbetar vi fokuserat
med att skapa en verktygslåda för
förändring och innovation. Utgångspunkten är Design Thinking; en metod
utvecklad vid Harvard University. Du lär
dig använda metoden för att skapa en
strukturerad och iterativ förändringsprocess.

Modul 4. Change agent in
action
 Praktisk handlingsplan
 Reflektion
 Summering
Sista modulen ägnar vi åt att skapa en
plan för hur du omsätter och implementerar det du lärt dig i praktiken. För vi
vet att det är först när vi tillämpar det vi lärt
oss som verklig utveckling sker.

Kom igång
Gör en intresseanmälan genom att
maila karin.netzell@hammerhanborg.com.

Kontakt: Karin Netzell | 08-459 15 93
karin.netzell@hammerhanborg.com

