
Måling er 10 pct. og ledelsens opfølgning 90 pct. når 
kortlægning af medarbejdertrivsel og tilfredshed skal 
bidrage til arbejdslyst og effektivitet på den enkelte 
arbejdsplads. 

Grib anledningen til at få afstemt forventninger til ledelse og sæt handling bag 
intentioner om ledelse, der gør en forskel. Måling og kortlægning af 
medarbejdernes trivsel og tilfredshed giver vigtige input om arbejdspladsen og 
arbejdet. Hvad lykkes vi med? Hvor er der noget, som presser og skal tages 
hånd om? En god opfølgning giver jer grundlag for refleksion, dialog og 
læring, og resultater på både økonomiske og menneskelige bundlinjer. 

Afsæt for vores samarbejde med jer kan fx være: 
• At sætte trivsel og arbejdslyst på dagsordenen fx med perspektiver på social 

kapital, engagement, nødvendige samtaler om det, der presser. 
• Bistand til ledere og ledelsesteams der skal gennemføre lokal opfølgning, 

udarbejde handleplaner mv. 
• Koordinering der giver samspil og sammenhæng til andre igangværende 

indsatser fx APV og ledelsesevaluering. 

Vi designer oplæg, temadage og workshopper med ledergrupper, MED-
udvalg, MED-repræsentanter og personalegrupper så det passer til jer. Vores 
tilgang er altid, hvor lidt kan I nøjes med. 

Udbytte for jer 
• Value for money - når I investerer tid og opmærksomhed. 
• Praktiske greb og handlinger ift. styrker, udviklingspunkter og behov for 

forbedringer i væsentlige forhold på arbejdspladsen. 
• Rammesat og konkretiseret det, der kan være diffust eller svært at tale om. 

Ledelse gør en forskel for 
arbejdslysten. Det bekræfter 
Krifas indeks for god arbejdslyst 
på tredje år. Grib måling af trivsel 
som anledning til at sætte 
handling bag gode intentioner. 

Hvad er jeres behov?

www.hammerhollaender.dk

Trivsel og arbejdslyst 
 Fra måling til handling

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

MENINGSFULD 
INVOLVERING MED 

STRUKTUR OG 
RETNING 

BYG PÅ DET, DER 
LYKKES OG TA’ HÅND 

OM DET, DER PRESSER 

KOM FRA ORD OG 
GODE INTENTIONER 

TIL HANDLING  

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk 

PRISEKSEMPLER 
• Workshop/seminar halvdag (11.500 kr) 
• Workshop/seminar hel dag (20.000 kr) 
• Timepris rådgivning (1.500 kr) 
• Klippekort (fx 5 klip/timer 6.000 kr) 
• Struktureret opsamling, handleplan 

el.lign. (form, omfang og pris aftales) 
Alle priser er excl. moms. 
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