
Er I presset af mængden af forandringer, der skal 
gennemføres? Står I overfor nye opgaver eller 
forretningsområder? Møder I skærpet konkurrence 
eller ændrede forventninger til, hvad I skal levere? 
Strategisk ledelse handler om at zoome ind på opgaverne og organisationens 
udvikling i et længere perspektiv, og om at få omsat erkendelserne til de første 
næste handlinger. Forandringer sætter altid i pres i organisationen, og 
strategiarbejde må tage højde for både hastighed og kompleksitet i de 
forandringer og forventninger, der skal ledes. 

I Hammer&Hollænder bygger vores bistand på stærke resultater og erfaringer 
med fx: 
• Proaktivt at vurdere risici i forhold til sandsynlighed og mulig håndtering.  
• Samarbejde mellem mange forskellige typer af interessenter i 

strategiarbejdet. 
• Afklare og konsolidere organisationen, fx ved nye roller og ansvar.  
• Plan for kommunikation og aftaler om næste tiltag der får strategien til at leve. 

I værkstedet arbejdes hands-on med behovet og de prioriteringer, der skal 
foretages - fx i chefgruppen, teamet eller afdelingen. Arbejdsformen giver jer 
de første erfaringer med det næste, og I ender med en plan med klare mål og 
ansvar, der sikrer forankring, giver handleparathed og engagement ud i yderste 
led. 

Vi designer strategiværkstedet, så det passer til jer. Vores tilgang er altid, hvor 
lidt kan I nøjes med, for at opnå jeres ønskede resultater. Værkstedet kan fx 
tilrettelægges over en eller flere dage med genbesøg, servicetjek, rådgivning til 
enkelt ledere eller ledergrupper m.m. 

“Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra 
pionerorganisation til stor professionel 
virksomhed. Mette og Mira understøtter med 
deres styring af tematiserede drøftelser og 
insisterende opsamling af pointer, ledelsens 
strategiformuleringer og handleplan for ny 
organisation - 2. generation af vores kultur - 
og nye veje til effektivt samarbejde.” 

Jette Deltorp, daværende direktør Habitus

www.hammerhollaender.dk

Strategiværksted 
Fælles grund, prioriteret retning og handling 

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

STIL SKAPRT PÅ 
AMBITIONER, BEHOV, 
UDFORDRINGER OG 

MULIGHEDER 

STÆRK FORTÆLLING 
OM DET I SKAL OG VIL, 

DER HÆNGER 
SAMMEN I FORTID-

NUTID-FREMTID 

FRA SKARPE MÅL TIL 
KONKRETE 

HANDLINGER 

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

PRIS EKSEMPEL 
• Planlægningsmøde (1,5 time) 
• Strategiseminar (hel dag) 
• Struktureret opsamling af dagens 

arbejde (form og omfang aftales) 
• Opfølgende møde (1 time) 

 Pris: 29.500 kr. excl. moms 
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