Fra vision
til virkelighed
på 100 dage
Strategirealisering: Sæt agiliteten og handlekraften fri
og realisér jeres strategiske ambitioner.

Strategirealisering

Strategier er intet værd
uden de mennesker,
der skal realisere dem.
Fremtiden tilhører de virksomheder og organisationer, der er i stand til at agere
strategisk, fleksibelt og i realtid på enhver udfordring, de møder. Det kræver en klar
vision, nye ledelsesformer og langt mere agile og handlekraftige organisationer, hvor
mennesker internt og eksternt arbejder sammen om et fælles formål – og omsætter
visionen og de strategiske ambitioner til resultater og værdi.
I Resonans arbejder vi med strategirealisering i og hele vejen rundt om jeres
virksomhed eller organisation. Vi oparbejder agilitet og kapacitet til at skabe
konkrete handlinger på tværs af organisation, ledelseslag og eksterne interessenter,
så I kan navigere hurtigt og effektivt på de konstante forandringer og udfordringer, I
møder.
Det er forbavsende, hvad I kan opnå på bare 100 dage.
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ambitioner, styrker og
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potentialerne.
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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, forståelse
og handling
Vi har indsigt i, hvad der får organisationer og mennesker til
at lykkes. Samtidig er jeres forretning udgangspunktet for
alt, hvad vi gør. Deri ligger nøglen til at finde og forstørre de
visioner og ambitioner, jeres strategi bygger på,
og som skal drive jer frem.
I har behovet for at udvikle jeres organisation, så I kan
agere fleksibelt, hurtigt og handlekraftigt på de
udfordringer, I møder.
I har modet til at sætte lederskabet fri, bryde med
vanetænkningen og skabe ny værdi gennem konkrete
handlinger på tværs af ledelseslag
og organisatoriske skel.

Resonans’ fokus
og metoder
Agilitet og kollektiv handlekraft
Vi sætter handlekraften fri på
alle niveauer i organisationen og
inddrager eksterne interessenter
for at skabe en agil og på samme tid
robust organisation, der er gearet til
fremtidens udfordringer.

Forandringsledelse

Innovation og Design Thinking

Forandringerne er konstante og ledelse
har aldrig været vigtigere. Vi hjælper jer
til at skabe et dynamisk ledelsessystem,
hvor der sikres koordinering, samtidig
med at den enkelte kan udfolde sit
personlige lederskab.

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

Kommunikation

Styrkebaseret tilgang

Kommunikation er en grundsøjle
i forandringsledelse. Derfor
arbejder vi tæt sammen med
kommunikationsafdelingen og
producerer materiale, der skaber
momentum.

Organisationer skaber de bedste
resultater, når de bruger deres styrker
aktivt og bruger dem seriøst og
konstruktivt. Derfor finder vi frem til
det, der allerede fungerer og forstørrer
det.

Resultater, vi er
særligt stolte af

SKAT - Kulturændring i
kundeservice
SKAT oplevede dalende kundetilfredshed
og dårlig medieomtale gjorde det svært at
overbevise kunderne om, at der forvaltes
på korrekt vis. SKAT blev ikke oplevet som
kunderorienteret.
Vi arbejdede med at realisere den nye strategi, der
skulle skabe en kulturændring og sætte kunden i
centrum gennem ledelsesworkshops på alle niveauer og
prototypetests i hverdagen.
Resultater
• Markant nedbringelse af svartider på
borgerhenvendelser
• Ny procedure, som nedbringer borgerklager
• Bedre koordinering mellem de 8 enheder

Nordsjællands Hospital

- en organisation og 3800 ansatte
gør klar til et nyt hospital

Danmarks Statistik
- Strategirealisering og
kompetenceudvikling
En ambitiøs 2020-strategi, der krævede
forandringer og nye lederkomeptencer
lå i 2015 færdig og skulle realiseres
blandt alle organisationens lag.
Sammen med hele organisationen, direktion,
ledere og ca. 550 medarbejdere, identificerede
vi konkrete strategiske indsatsområder, der blev
handlet på i 100-dages sprint.
Resultater
Efter blot 100 dages sprint havde medarbejderne
succes med at realisere højtprioriterede srategiske
indsatser. Fejlsøgninger er reduceret fra 56 til 19,
nye statistikprodukter er lanceret, dokumentation
og dobbeltdækning er etableret, samt et øget
samarbejde på tværs.

I 2022 står et splinternyt og topmoderne
Nordsjællands Hospital klar. Frem til indflytningen
skal organisationen, ledere og medarbejdere
udvikles, så de er klar til at arbejde og samarbejde
på helt nye måder i de nye rammer.
Resonans har arbejdet tæt sammen med direktionen, og der
er nu etableret en klar vision og strategi for hospitalet og den
organisatoriske udvikling.
Resultater
Et visionært og strategisk afsæt for den organisatoriske udvikling
indeholdende målbilleder og programdesign. Resonans
udarbejdede desuden en governancemodel, der sætter klinikken
i front for den nødvendige udvikling og rammerne for et
programkontor og et uddannelseskoncept for ledere, der skal
understøtte den organisatoriske- og ledelsesmæssige udvikling.

Dem har vi også
realiseret strategier med
Novo Nordisk
Ferring Pharmaceuticals
De Forenede Dampvaskerier
Nykredit
Finanstilsynet
Region H., Sjælland og Midtjylland
Kommuner, byråd og borgere
Københavns Universitet
Kræftens Bekæmpelse
Landbrugsstyrelsen
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
og eksterne nøgleinteressenter om at
realisere fælles ambitioner og omsætte
visioner og forretningsstrategier 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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