
Er du i tvivl – er du ikke i tvivl

Kontakt os og lad os drøfte mulighederne for et samarbejde 
om netop jeres udfordringer. 

Ring, eller skriv til os for et uforpligtende møde.  
Det eneste det koster, er din egen tid med risiko for at blive 
inspireret!

Vi glæder os til at høre fra dig.

Dalhoff Consulting er også partner i netværket: 
www.DanskLeanPartner.dk  

Dan B. mortensen er partner 
i CMC Consulting Group

Lederskabet er nøglen  
til at transformere adfærd 
i din organisation 
God ledelse skaber virksomheder 
og organisationer i fremdrift og vækst 
– dårlig ledelse skaber det modsatte.

Dan B. Mortensen
Organisations- og Ledelsesudvikling

Certified Management Consultant

+45 6161 6161

dbm@danbmortensen.dk

www.danbmortensen.dk

www.LinkedIn.com/Dan B. Mortensen

Niels Dalhoff
Management Consultant 

MA, Coaching & Mentoring Practise

+45 20784211

niels@dalhoff.dk

www.dalhoff.dk

www.LinkedIn.com/Niels Dalhoff

FORRETNINGSUDVIKLING & GODT LEDERSKAB FORRETNINGSUDVIKLING & GODT LEDERSKAB

Værktøjer og filosofi

Ledergruppers modenhedsniveau er afgørende for succes. Vi arbejder 
med at udvikle ledergruppens åbenhed og effektivitet, tæt koblet til deres 
organisatoriske virkelighed og udfordringer. Vi fokuserer på at mindske 
afstanden mellem given opfattelse af virkeligheden og en objektiv virke-
lighed – hvor står vi reelt som ledergruppe? En afgørende faktor for at få 
ledergruppens forestilling og reelle position til at stemme overens er: Vilje!

Ledelse er en multidisciplinær udfordring der kræver konstant træning 
og udvikling. Lederrollen er situationsbestemt, men løses grundlæggende 
set bedst igennem en coachende tilgang (Situationsbestemt lederskab). 
Dette kræver at lederen er ”til stede”, der hvor virksomhedernes værdier 
skabes af medarbejderne, og at lederen forstår arbejdets udførelse, samt 
kender sine tal og processer. Desuden at værktøjskassen er i orden, så den 
indeholder værktøjer som: planlægning, kommunikation, konflikthåndte-
ring, problemløsning, forhandlingsteknik, mødeledelse, etc. Alle værktøjer 
som vi er i stand til at tilføje og træne i workshop-form efter behov. 

Forandringsledelse er i dag et begreb, som næsten er synonymt med 
Ledelse. Ikke desto mindre er det en disciplin der stiller store krav til både 
langsigtet planlægning og opfølgning, samt her-og-nu problem håndtering. 
Det at forstå menneskers reaktionsmønstre, og forskellige faser de går 
igennem, er en afgørende ledelseskompetence. Vi træner lederne i at arbej-
de med dette på en coachende og systematisk måde. 

Personlig udvikling er altid en del af det organisatoriske udviklingspro-
gram. Enten eksplicit eller implicit. Desuden er det en naturlig afledt effekt 
af vores coachende tilgang. Vi anvender, og er akkrediteret til, mange 
psykometriske værkøjer, herunder MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), 
Jungiansk Type Index (JTI), FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relation 
Orientation) og SDI (Strength Deployment Inventory). Den personlige 
udvikling sker såvel gennem gruppens udviklingsproces som gennem 1:1 
coaching.

Lean (målnedbrydning, procesoptimering, visuel styring og systematisk 
problemløsning) er ofte en del af forandringsopgaven. Vi har stor erfaring 
med at designe og implementere Lean fra projekt- til enterprise-niveau, og 
gør det med en tilgang, der ikke skaber mistro og modstand i organisatio-
nen, men derimod som en motiverende og fremmende faktor.       



Strategic Alignment©  
er en grundlæggende forståelse 
for det strategiske miljøs fire  
altafgørende elementer:  

• Operationsmiljø
• Strategi
• Kultur
• Lederskab.

Det hjælper os til at skabe system 
i udviklingsindsatsen, og desuden 
øge ledernes forståelse af  
nødvendigheden af forandring. 

Kompetencer og strategi

Hvad vi står for 
I mere end 25 år har vi udviklet organisationer igennem transformeret 
lederskab. Vi støtter virksomhedens proces i at bygge bro mellem 
strategisk drevet forandring og organisatorisk kapacitet.

Vi assisterer virksomheder på tværs af brancher med at udvikle og 
implementere løsninger indenfor strategiafklaring, organisatorisk udvikling, 
performance management, procesoptimering, løbende forbedringer og 
ledelsesudvikling. 

Vores indsats bygger altid på kerneværdierne: pålidelighed, integritet 
og nærhed - og vi opererer i ”klart sprog”. 

Det er blandt vores kernekompetencer at designe ledelsesudvikling 
og organisatoriske forandringsprogrammer. Desuden at facilitere imple-
menteringen af de planlagte aktiviteter, og sikre eksekvering for at nå de 
opsatte mål. Oftest anvender vi strategisk deployering, med tilhørende 
action- og kontrolmøder, som redskab til at sikre målopfyldelse. Disse mø-
der lægges i en fast struktur fra top til bund i organisationen. 

Vores tilgang
Vi stræber efter at arbejde multidimensionalt, integreret, samskabende og 
on-site (ude i organisationen, fremfor i kursuslokalet). Det gør vi fordi vores 
erfaring siger os, at dermed sikres bedst varig forandring af adfærd. 
Fremfor at anvende ”push” søger vi stadigt at skabe et ”pull” på alle niveau-
er i organisationen, ved at tage udgangspunkt i analyse af fakta og data 
vedr. den organisatoriske virkelighed. 

Vi tror fuldt og fast på, at den rigtige måde at møde organisationen på, 
er igennem coaching. Fx at forsøge at forstå, før at blive forstået, samt at 
møde lederen der, hvor hun/han befinder sig, både hvad angår moden-
hedsniveau og fysisk placering i organisationen. 

I coachingen lægges der vægt på lederens evne til at handle og eksekvere 
de valgte forbedringsaktiviteter. Vi betegner dette som en mere ”normativ 
form for coaching”, idet at ”coaching-spillebanen” er relativt tydeligt opteg-
net i form af en ”performance kontrakt”. Vi lægger vægt på at facilitere lede-
rens udvikling af såvel ”ledelsesstyrings-” som lederskabskompetencer. 

Kulturelt og sprogmæssigt arbejder vi både 
Pan-skandinavisk og på engelsk. 
Vi er medlem af EMCC (European  
Mentoring & Coaching Council) og efter-
lever de internationale etiske regler for 
coaching og mentoring.

The Strategic  
Alignment Framework

Effektivitet
afhænger af ‘fit’

Lederskab

Kultur

Strategi

Operationsmiljø
(Kunde/Marked)

5.
Fra faktisk situation  

til mål er lig med ledelsens 
modenhed og vilje

3.
Sammenhæng imellem 

refleksion og præstation 
– der er behov for at skabe
plads til refleksion, for at

forbedre præstations- 
niveauet

1.
Transformation af  

organisationskulturen 
sker igennem ledelsen. 
Ledelsescoaching er  

et afgørende 
element

4.
Igennem træning 

og handling, fremelskes en 
ny måde at tænke på

2.
Væk fra ’Ad hoc’ og 

hen imod ’Empowerment’ 
igennem en mere sys- 
tematisk og konsistent 

adfærd


