
30 pct. af alle forandringsprojekter skaber de 
ønskede forandringer. At lykkes kræver tydelig 
kommunikation og konkret arbejde med ny adfærd 
tæt på hverdagen 

Forandring og udvikling er en potentiel kampplads. Udover de mange praktiske 
og formelle aspekter, så udfordres også de relationelle forhold. Der er brug for 
at mobilisere mod og kapacitet til at være i forandring meget længere, end I 
ofte synes, I har tid til. Oplevelse af motivation, mestring, tilhør og autonomi er 
betingelser for at arbejdslyst fastholdes og udvikles som del af forandringen. 

Som jeres projektmakker og udviklingspartner hjælper vi med de praktiske 
greb, så alle aktører bliver aktive og engagerede, og så utryghed og modstand 
håndteres. I samarbejdet med jer trækker vi på mange års erfaring med en bred 
vifte af forandringsopgaver. Vores samarbejde med jer kan fx handle om: 
• Større omstruktureringer fx nye forvaltnings- og centerstrukturer, udflytninger 

af arbejdspladser. 
• Sammenlægning af institutioner og administrative enheder. 
• Styrket tværgående samarbejde fx om ændret fælles kerneopgave. 
• Ledelsesgrundlag og værdier omsat i praksis. 

Udbytte for jer 
• Beslutningerne ud af mødelokalet og omsat i første resultater og erfaringer 

med ny praksis. 
• Engagement, handleparathed og oplevelse af mestring gennem 

makkerskaber om det gode udviklings- og forankringsarbejde. 
• Håndtering af utryghed, dilemmaer og modstand gennem ledelse der går 

tæt på håndtering af hverdagens opgaver. 

“62 pct. af lederne oplever, at 
den største udfordring er at 
kunne understøtte 
implementering af 
forandringen, mens nye krav og 
tiltag løbende kommer til.” 

COK’s undersøgelse efterår 2015

www.hammerhollaender.dk

Projektmakker & udviklingspartner 
Kom i mål når I skal udvikle og forandre
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STABILE 
HOLDEPUNKTER SÅ I 
KOMMER FREMAD 

STÆRKT FUNDAMENT 
OG FORANDRING I 
ARBEJDSHØJDE 

KOMMUNIKATION DER 
FASTHOLDER 
ARBEJDSLYST 

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

PRISER 
Pris aftales i den konkrete opgave 
Opgaver kan omfatte fx: 
• Den fulde projektledelse  
• Oplæg på seminarer og møder 
• Værksted om fx strategi, træning af 

kommunikation og at gøre “det nye” som 
forandringen handler om. 

• Coaching og afklaringssamtaler
Hammer
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