Det stærkeste
samfund er det,
vi skaber sammen
Velfærdsudvikling: Mobilisér den kollektive handlekraft
og find nye veje til velfærd

Sammen om
velfærdsudvikling

Nye standarder for
demokratiet og
velfærdssystemet
Der er hårdt brug for, at organisationer og menneskerne i og omkring dem
i langt højere grad udvikler og skaber velfærd med hinanden. På tværs, på
nye måder, med nye aktører og i nye partnerskaber. Det er ganske enkelt
afgørende, hvis vi som borgere, hvad enten vi er politikere, postbude eller
pensionister, vil sikre sammenhængskraften i dét, vi alle har til fælles:
vores lokale, kommunale, regionale og nationale samfund.
I Resonans tror vi på, at de stærkeste organisationer og samfund er dem,
vi skaber sammen. Så det gør vi. Udfordrer det eksisterende og sætter nye
standarder for demokratiet og velfærdssystemet. Det gør vi sammen med
visionære topledere, borgmestre, politikere, medarbejdere og borgere.
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Identificer udfordringer,
ambitioner, styrker og
centrale interessenter.

Opdag og lær af
nu-situationen og se
potentialerne.

Strategi

REALISER
VÆRDIEN

Ambition
Formål
Vision
Mission

SKAB IDÉER
Tænk stort og
udfordr, hvad der er
muligt og med hvem.

Vurdér værdien og
skaler det, der virker,
eller lav et nyt loop
med den nye læring.

TEST
Start småt og design
eksperimenter til
at teste idéerne i
hverdagen.

Fokus og
metoder

Indsigt, mobilisering
og handling
Vi ved, hvad der får organisationer og mennesker til at
lykkes. De strategiske visioner er udgangspunktet for alt,
hvad vi gør, og vi mobiliserer aktører på tværs af det private,
det offentlige og civilsamfundet for at indfri dem.
I har behov for at udvikle jer selv og jeres organisation, så I
kan agere fleksibelt, hurtigt og handlekraftigt på de
udfordringer, I møder.
I har modet til at bryde med vanetænkningen, invitere nye
aktører med ombord og skabe ny værdi gennem konkrete
handlinger på tværs af ledelseslag, roller, fagligheder og
sektorer.

Resonans’ fokus
og metoder
Mobilisering

Vi opnår de største resultater,
når vi mobiliserer den
kollektive handlekraft
både inden for og uden for
organisationen.
Politikudvikling
Politik skal hænge sammen
med det levede liv og de faglige
muligheder. Derfor hjælper vi
politikere til at skabe en fælles
vision og bringer den komme til
live i omverden.
Samskabelse

De bedste løsninger er dem,
vi skaber på tværs af sektorer,
hvor alle aktører er med. På den
måde sikrer vi ejerskab hele
vejen rundt, og løsninger, der
virker i virkeligheden.

Kerneopgaven
Kerneopgaven er altid i centrum
og det er borgerne, brugerne
og kundernes virkelighed,
der vinder. Fokus er ikke på
kerneydelserne – men effekten
af dem og fagligheden. Hvilken
værdi skabes der i hverdagens
drift – på kort, mellemlang
og lang sigt? Gør I det rigtige
- rigtigt?
Innovation og Design Thinking

Nye udfordringer kalder på nye
måder at arbejde på. Derfor er
innovation og Design Thinking
en kernetilgang. Vi faciliterer
innovationsprocessen, hvor vi
på blot 100 dage skaber værdi
med prototyper og tests i
hverdagen.

Resultater vi er
særligt stolte af

Nordfyns Kommune
- fra politiske visioner til
borgerdrevne aktiviteter
I Nordfyns kommune blev opstarten af den nye
kommunalbestyrelse løftestang for en helt ny måde at
arbejde med politiske visioner, strategiudvikling og
grænsekrydsende ledelse. Det nye byråd tog afsæt i den
eksisterende vision og vi understøttede, at de udvalgte 5
tværgående temaer på tværs af partier og udvalg.
De 5 temaer blev videreudviklet af kommunens ledere og
medarbejdere gennem afprøvning i en række eksperimenter over
100 dage. Eksperimenterne havde alle fokus på at bringe borgernes
ideer, behov, perspektiver og handlekraft i spil samt styrke
medborgerskabet.
Resultater
Nye løsninger på sundhedsudfordringer i folkeskolen,
livskvalitet og fællesskab på tværs af generationer, oplevelsen
af sammenhængskraft på tværs af lokalsamfund, og en mere
helhedsorienteret sagsbehandling af udsatte borgere. Skærpelse
af kerneopgaven gennem grænsekrydsende ledelse og strategisk
kommunikation.

Partnerskaber og
samskabelse hos
Fors A/S

Samskabelsespiloter
på Frederiksberg
sætter strøm til
velfærdsudviklingen
I Frederiksberg Kommune har vi trænet
og udviklet et stærkt team af 100
samskabelsespiloter. Formålet var at få
Frederiksbergstrategien og herunder
strategien om den socialt bæredygtige by
foldet ud i praksis bl.a. for grænsesøgende
unge, ensomme ældre, flygtninge- og
indvandrergrupper og sårbare familier.
Skamskabelsespiloterne har fundet nye og bedre
løsninger på helt konkrete og meget komplekse
velfærdsudfordringer – i tæt samarbejde med en lang
række eksterne aktører.
Resultater
Kommunen har fået etableret en intern dynamo af
samskabelsespiloter, der kan mobilisere vigtige aktører
og sætte det mest relevante hold til at løse de komplekse
udfordringer, der kalder på nye samarbejdsalliancer.

Fors A/S er en højt specialiseret organisation, som
havde behov for at komme tættere på kundernes
virkelig for at skabe så gode løsninger som muligt.
Sammen med medarbejdere fra Fors A/S, Roskilde, Lejre og
Holbæk kommune udviklede vi en model for samskabelse, mens
vi trænede værktøjer og metoder i praksis i konkrete projekter.
Resultater
Alle projekter oplevede at blive beriget af samarbejdet med
borgere og på tværs af afdelinger internt i kommunen, som
de ikke plejede at samarbejde med. Flere steder blev de
opmærksomme på, at den teknisk nærliggende løsning ikke var
den bedste i praksis.

Dem har vi også udviklet
velfærdsløsninger med
SKAT
Landbrugsstyrelsen
Region H., Sjælland og Midtjylland
Guldborgsund Kommune
Rudersdal Kommune
Københavns Kommune
De Forenede Dampvaskerier
Kræftens Bekæmpelse
COI

Vi er
Resonans

Erfarne konsulenter
på en fælles mission
Resonans er et strategisk konsulenthus
bestående af en partnergruppe, et fast
hold af konsulenter og et bredt netværk af
eksterne samarbejdspartnere.
Vi analyserer, designer og faciliterer
processer, der samler ledere,
medarbejdere, politikere, borgere og
andre nøgleinteressenter om at realisere
fælles ambitioner og omsætte visioner
og strategier til værdi gennem konkrete
handlinger.
Vi udfordrer, hvad organisationer og dem
omkring dem er i stand til.

Partnergruppe

Få mere at vide på
resonans.dk
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