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Testimonial

"Rent professionelt har jeg aldrig lært mere på fem dage. Jeg har fået tilføjet en helt ny tilgang til kreative processer og ledelsesudvikling, 
har fået dyb respekt for intuition og er igen blevet meget klogere på mig selv. Theory U er besnærende og provokerende på een gang."

Kristian Eiberg, adm. direktør og partner 
RelationsPeople A/S

Innovation i moderne ledelse

Skab innovative og bæredygtige forandringer med Theory U

Fremtidens ledelse

Theory U udfordrer vores evne til 
at se nye muligheder, og øger vores 
vilje til at innovere og handle i 
relation til den fremtid, som vi 
ønsker for os selv og vores 
organisationer. 

Theory U gør op med forældede 
ledelsesmetoder og sikrer den 
nødvendige modernisering af vore 
ledelsesinstrumenter og vores 
tilgang til kreative udviklings- og 
forandringsprocesser.

Som deltager vil du sikre dig en 
accelereret mulighed for at matche 
de krav det 21. århundrede stiller 
til det personlige lederskab.

Coaching Institute ledes af en af erhvervslivets mest 
erfarne erhvervspsykologer og executive coaches, 
adm. direktør Jane Blichmann, cand.pæd.psych. og 
Master of Management Development fra CBS. 

Coaching Institute formidler professionel, 
forretningsorienteret og erhvervspsykologisk viden om 
executive coaching, ledelsesudvikling og personlig 
udvikling til udviklingsorienterede ledere.

Instituttet udlever sin vision gennem innovativ 
anvendelse af den videnskabelighed, der ligger bag 
ledelsesudviklingens discipliner samt de udfordringer, 
den enkelte leder såvel som organisation mødes af. 

Coaching Institute repræsenterer den førende og mest 
specialiserede kompetence indenfor ledelsesudvikling 
og executive coaching i Danmark.

Testimonial

“… tankevækkende og radikal anderledes teori, der kan facilitetere 
kreative processer og nytænkning; gjort tilgængelig med topprofessionel 
formidling og en lang række reflekterende workshop cases, hvor deltagerne 
virkelig fik taget fat i en anderledes tankeproces. Rigtig meget input til en 
ny måde at tænke innovativ ledelse, proces- og produktudvikling på…  ” 

Karin Garre, Vice President
Genmab

Testimonial

"Efter en lille uge i selskab med Theory U er jeg opløftet 
og oplivet. Coaching Institutes kursus har mere end levet 
op til forventningerne, og jeg har fået relevant ny viden 
om strategisk innovation i moderne ledelse.

Fagligheden var helt i top – indlæggene var præget af 
viden og erfaring, og undervisningen var tilrettelagt med 
sans for hvordan moderne, veluddannede erhvervsledere 
kan tilegne sig nyt stof. Kursisterne blev ført gennem 
forløbet med dygtighed, overblik og kyndig hånd. 

Rammerne for kurset er smukke og inspirerende i det 
klassiske Palma. Intet er overladt til tilfældighederne – 
ophold og undervisning foregår på et smukt designhotel 
tæt ved havnen og den gamle bydel, og frokoster og 
middage indtages på udsøgte restauranter i Palma og 
omegn. Der var med omhu og overblik skabt perfekte 
rammer for kurset. Seriøsitet og generøsitet hele vejen!"

Charlotte Lorenzen, lektor
KLEO/ Professionshøjskolen København

“Leading From The Future As It Emerges”

“No problem can be solved from the same 
level of consciousness that created it”

Albert Einstein



Nytænkning i ledelse

Dette ledelsesudviklingsforløb tager fat dér, hvor andre 
slutter. 

Accelererende forandringshastighed og en høj grad af 
uforudsigelighed sætter stigende krav til vores ledelse. Vi har 
brug for at finde nye veje. Vi har brug for innovation, 
udvikling og fornyelse. Det er ikke nok blot at gøre, som vi 
gjorde i går.

Kurset stiller spørgsmål ved vores nuværende tilgang til 
ledelse, og stiller skarpt på kompleksitetens fordring i relation 
til nytænkning. Dette sker indenfor tre betydende dimen-
sioner: forretningsudvikling, ledelsesudvikling og personlig 
udvikling.  

Theory U udfordrer vores evne til at åbne os, lytte til vores 
intuition, slipper de vante forestillinger og fornemme og 
erkende nye muligheder - og til med en dyb, indre overbevis-
ning indse, hvad der skal til for at skabe nye og bedre 
løsninger.

Gennem arbejdet med komplekse udfordringer, gøres 
deltagerne i stand til at arbejde innovativt og praksis-
orienteret med egne ledelsesprocesser. 

Deltagerne får ikke blot kendskab til teorier, der skaber 
grobund for øget læring og personlig udvikling - de får tillige 
lejlighed til at arbejde praksisrelateret med selvvalgte 
udfordringer. 

Programmet tager udgangspunkt i flere af den vestlige 
verdens mest skabende ledelsestænkere - og heriblandt 
specielt C. Otto Scharmer fra MIT Sloan School of Manage-
ment og hans Theory U (www.theoryu.com).

Målgruppen ...

- er erfarne og udviklingsorienterede ledere og ledelsesgrup-
per, der arbejder med strategiske udfordringer, og som er 
fortrolige med at arbejde på et højt abstraktionsniveau.  

Der vil være max. 15 deltagere pr. hold. 

Deltagerne ...

- bliver i stand til at innovere deres ledelsesprocesser

-  bliver udfordret på deres vanetænkning

-  opnår nye former for ledelsesmæssig erkendelse 

-  oplever, hvordan det er muligt at lære fra fremtiden - 
som den viser sig i nuet 

-  lærer at arbejde med nye metoder til brug for 
sammenhænge præget af høj usikkerhed og dyb 
kompleksitet

-  lærer at prototype eget innovativt ledelsesprojekt

-  lærer at arbejde med resultatskabende anvendelse af 
intuition

-  lærer at skabe kobling imellem graden af kompleksitet 
og valg af ledelsesprocesser

-  får kendskab til tidssvarende ledelsesprocesser

-  opnår en stærk konkurrencemæssig fordel

Programmet ...

- løber over 5 sammenhængende dage og gennemføres to 
gange årligt - typisk i maj og september. Datoer og pris er at 
finde på www.ci.dk under Theory U tilmeldingsblanket. 

Lukkede programmer tilpasset, prissættes og gennemføres 
efter aftale. 

Undervisere

Jane Blichmann, cand.pæd.psych. og Master of Management 
Development, har gennem en lang årrække arbejdet med 
organisationsudvikling og forandringsledelse og har tillige 
gennem årene, som Master Coach, coachet en lang række 
topledere. Hun har endvidere drevet og ejet flere konsulent-
virksomheder, der alle har opnået succes i markedet.

Jørgen Meyer, HD(O) og MBA, har mere end 20 års 
erhvervserfaring som konsulent, projektleder og direktør med 
fokus på udvikling af mennesker og systemer i videnstunge 
virksomheder. Han er desuden Certificeret Executive Coach.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Jane Blichmann på 
jb@ci.dk eller 4566 4150.

Testimonial

"Kan vi som ledere gøre noget for at fremme undfangelsen og fødslen af nye ideer? Det var den opgave vi satte os 
selv for at finde svaret på. Svaret blev et klart ja, men vejen til denne erkendelse var en lang spændende udfordring 
og et opgør med indgroede vaner om indholdet i strategisk ledelsesarbejde. Her er et forløb, som virkelig udfordrer, 
og som ikke kan undgå at sætte sig varige spor i ens måde at være leder på."

Hans Chr. Andersen, Personalechef
Kommunernes Landsforening

Testimonial

”Coaching Institutes kursus i Theory U er konkret og brugbart.

Nu efter flere måneder tilbage i hverdagen kan jeg se 
resultaterne af den teori, som kurset bibragte med nogle 
meget konkrete og brugbare værktøjer. Det er sjældent at ny 
viden om strategisk forandringsledelse præsenteres i former, 
som gør det muligt umiddelbart at anvende det i sin hverdag. 

Kurset var fra start til slut præget af stor professionalisme, 
seriøsitet og oplevelser i de rammer som var skabt. Det 
faglige indhold var meget højt og bar præg af store viden og 
erfaring på området. Denne kombination at ny og relevant 
teori og konkrete erfaringer gjorde, at det lærte på kurset blev 
særdeles brugbart tilbage i hverdagen. 

Alle dage var komprimerede med megen ny viden, og under-
visningen gav muligheder for gode diskusioner og relationer 
mellem de forskellige erhvervsledere - ikke mindst deltager-
sammensætningen var medvirkende til det høje niveau. Vi 
blev bragt igennem dagene med dygtighed, overblik og ikke 
mindst konstant fremdrift.

Rammerne for kurset var de bedst tænkelige i gode fysiske 
rammer i hjertet af smukke og inspirerende Palma. 
Konceptet var fuldendt og fantastisk planlagt ned til mindste 
detalje. Rammerne var på et godt hotel tæt ved den gamle 
bydel, og frokoster og middage var udvalgt på forskellige og 
fantastiske restauranter rundt i byen.

Helt igennem en fantastisk oplevelse sammensat af et højt 
brugbart fagligt indhold og en fantastisk oplevelse på 
Mallorca.”

Per Laugesen, Director
SAS Travel Center

 

Indholdet

Kurset strækker sig over fem sammen-
hængende intensive dage. Forløbet 
gennemføres på Mallorca, for at sikre 
de bedst tænkelige rammer for 
inspiration og refleksion.

Første dag tematiseres kompleksitetens 
betydning samt det 21. århundreds krav 
til ledelse - relateret til en mangefacet-
teret global verden. De følgende dage 
introduceres Theory U, og der gives 
intensiv træning i det dertil hørende 
begrebs- og metodeapparat. 

Forløbet afsluttes med et intensivt 
arbejde, der tager udgangspunkt i en 
anvendelsesorienteret metodeguide til 
brug for gennemførelsen af nytænk-
ende kollektive processer i egen 
virksomhed.

Testimonial

"Det er forholdsvis sjældent man som erfaren leder får en virkelig "aha"-oplevelse. Men den har Coaching 
Institutes kursus i Theory U til fulde leveret. 

Megen innovationsteori sætter fokus på udviklingen af ideer, deres konceptualisering og forretningsmæs-
sige implementering. Her ved vi ledelsesmæssigt meget, best practice er udviklet, så det er begrænset, 
hvor meget mere ny værdi vi hente ud af denne del af innovationens værdikæde. Derimod ved vi meget 
lidt om, hvordan gode ideer fødes.  

Her er virkelig et skjult resvervoir, hvor der kan hentes forretningsmæssig værdi ved at skabe de miljøer 
og processer, der er gode til at føde de gode ideer. Det er hvad U teorien for mig handler om. Og jeg er 
ikke i tvivl om at der er en konkurrencemæssig fordel ved at være first mover i forståelsen heraf. Det 
kommer om kort tid til at blive forudsætningen for god innovationsledelse også at forstå og mestre denne 
del af innovationsprocessen."

Lars Bernhard Jørgensen, Adm. direktør
Wonderful Copenhagen
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