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Procesledelse består i at guide og facilitere processer. Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere
procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske
del af professionel praksis, f.eks. ledelse, undervisning og konsulentbistand. Bogen byder på en omfattende
værktøjskasse i form af praktiske greb og teoretiske begreber, f.eks.: • rammesætning • indholds- og
proceskontrakter • mødeledelse • samtalestyring • håndtering af modstand og konflikter •
lavspændingsstrategier. Bogen kommer rundt om en mangfoldighed af procesformer, bl.a.: • følelser •
kommunikation, samtale og dialog • gruppedynamiske processer • afklarings- og beslutningsprocesser •
lærings- og refleksionsprocesser. Processer og procesledelse tager udgangspunkt i en dialogisk tradition, hvor
en procesleder kan invitere klientsystemer, kursister eller medarbejdere ind i et dialogisk rum, hvor de kan
engagere sig i rationelle afklaringsprocesser.
Denne arbejdsform står i kontrast til en psykodynamisk orientering, hvor proceslederen sørger for, at nogle af
processerne foregår under stregen, dér hvor irrationelle reaktioner kan udfolde sig. Der er tale om to
professionelle strategier, som bogen sammenligner for at få øje på forskelle, ligheder og
kombinationsmuligheder. Benedicte Madsen formulerer også sin egen teori om omforståelse, omlæring og
andre mentale omstruktureringer. Processer og procesledelse henvender sig til interne og eksterne konsulenter,
supervisorer og coaches, vejledere og undervisere, ledere, projektledere og mødeledere. Også studerende og
kursister kan læse med.

Vores uddannelser og kurser henvender sig til dig der. Six Sigma er en organisations- og ledelsesfilosofi der
gennem fokus på kunder, data og mennesker arbejder med at skabe og sikre kvalitet i produkter, processer og.
Du lærer alt, hvad du skal vide for at planlægge. a. COK sætter mennesker og processer i bevægelse, så ny
værdi og velfærd kan opstå Copenhagen Coaching Center tilbyder åbne uddannelser, lederuddannelser samt
kurser på et højt fagligt niveau. Du lærer alt, hvad du skal vide for at planlægge. Lær den grundlæggende
procesforståelse og bliv skarp til at påvirke processer og at strukturere dem effektivt. Haderslev kontoret er
centralt placeret mellem centrum og havn, kun to minutters gang fra busstationen. Innovativ tænkning og
handling består af 28. Der er parkeringsmuligheder i gården bag kontoret. Vores uddannelser og kurser
henvender sig til dig der. I dette katalog finder du håndbøger, hæfter og standardpakker. Procesledelse og
facilitering - Kom på Danmarks mest populære konsulentuddannelse og få inspiration og næring til din faglige
udvikling. COK sætter mennesker og processer i bevægelse, så ny værdi og velfærd kan opstå Copenhagen
Coaching Center tilbyder åbne uddannelser, lederuddannelser samt kurser på et højt fagligt niveau.
Procesledelse og facilitering - Kom på Danmarks mest populære konsulentuddannelse og få inspiration og
næring til din faglige udvikling. Håndbog til ledere af virksomhedsoverdragelser, fusioner og andre
organisatoriske forandringsprocesser. Etabler en vedvarende konkurrenceevne.

