
Forandringer er blevet en præmis – det eneste vi efterhånden kan være sikre på er, at tingene æn-
drer sig! 
Ny teknologi, nye systemer som skal implementeres, ny lovgivning, der er køb, salg og fusioner af virksomheder, nye kol-
leger og ledere man skal arbejde sammen med – for blot at nævne et par eksempler 

Mennesket er kendt for at være tilpasningsdygtigt – men i dag går udviklingen meget hurtigt – så hvordan påvirker det os? 
Og hvad kan vi gøre for at passe på os selv og hinanden?

Oplever du, at forandringer… 
• dræner dig
• påvirker stemningen mellem dig og dine kolleger
• er årsag til mange bekymringer
• skaber dårlig trivsel på arbejdspladsen

Webinaret giver dig viden og gode råd til at forstå dig selv og dine kollegaer i forandringsprocesser 

Vil du gerne bidrage til,
• At du og dine kolleger kan påvirke stemningen positivt
• At få en større forståelse for, hvordan vi som mennesker reagerer på forandringer
• At skabe færre bekymringer
• At genfinde gejsten og motivationen i dit arbejdsliv

Deltag i webinaret – og få…
• større forståelse for dig selv og dine kollegers reaktioner
• inspiration til hvordan du og dine kolleger kan påvirke stemningen på godt og ondt
• redskaber til, hvordan du kan arbejde konstruktivt med dine egne eventuelle bekymringer for fremtiden
• inspiration til hvordan du kan genfinde gejsten og motivationen i dit arbejdsliv ved at arbejde med værdier og fokus
• tips og gode råd du kan bruge med det samme

fordi vedligehold er mennesker

Webinar
”Mig og forandringer”
Lad ikke omvæltningerne vælte dig
- hvordan passer vi på os selv og hinanden i forandringer?

Tirsdag 15. oktober 2019, kl. 9.00-10.30
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Om underviseren 

Marianne Bach Lauridsen, Erhvervspsykolog 
Marianne har mange års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer.  

Hun er uddannet cand.psych.aut og arbejder både i det private og offentlige regi, samt i egen klinik. Hendes speciale-
områder er stress, trivsel, kommunikation, ledelse og samarbejde. Mariannes mangeårige arbejde som erhvervspsy-
kolog vil du kunne opleve i forhold til hendes tilgang, viden og erfaringer. 

Marianne er en fantastisk praksisnær underviser og dygtig til at formidle hendes budskaber på en professionel måde 
med et glimt i øjet.

Om e-facilitatoren 

Anne-Mette Rønholt, Indehaver af WECADEMY 
Anne-Mette har mange års erfaring i udvikling af virksomhedstilpassede kurser, e-facilite-ring og afholdelse af under-
visning via webinarer. På webinaret sørger hun for at inddrage og skabe samspil mellem dig og de øvrige deltagere.  

Hun skaber rammen for, at du får det optimale ud af webinaret ved at samle op på dine spørgsmål undervejs. Gen-
nem sin e-faciltering skaber hun et flow, så din deltagelse bliver så udbytterig som mulig. 
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Købmagergade 86, 7000 Fredericia 7591 4455 www.ddv.org

Kontaktoplysninger til DDV

Praktiske informationer

DDV webinar
I foråret tilbød DDV 3 webinars, og der var stor tilslutning. I den efterfølgende evaluering angav deltagerne, at 
de gerne ville deltage på lignende typer arrangementer. På de tre første webinars var der intet deltagergebyr 
idet vi ønskede at teste konceptet. Det kan vi desværre ikke tilbyde fremadrettet. Men vi holder prisen så lav, 
det er muligt, og håber, at I stadig ønsker at deltage.

Webinar - er både viden og netværk
Webinars står ikke alene. DDV afholder stadigvæk temamøder, netværksmøder, kurser/workshop men dette 
tilbud er til dig, hvor tiden indimellem er en knap faktor, men du er interesseret i at følge med i den nyeste 
viden.
Et webinar er et perfekt alternativ, fordi du helt selv bestemmer, hvor du er klar til at blive klogere. Det kan 
være på arbejdspladsen, eller det kan være hjemme i sofaen – det bestemmer du selv.
Vi har allieret os med en professionel facilitator, der er med hele vejen og som sikrer, at du får det optimale ud 
af de 1,5 time, du vælger at deltage.

Tilmelding og tilmeldingsfrist
www.ddv.org under Arrangementer.
Tilmelding senest 14. september 2019.

Sted
Det bestemmer du. Et par dage før webinaret afholdes, sender vi dig vores guidelines incl. link til læringsrummet.

Pris
DDV medlemmer: 995,- kr. excl. moms. Ikke-DDV medlemmer: 1.295,- kr. excl. moms.

Du får adgang til materialet straks efter webinart, og optagelserne kan genses i 14 dage efter afholdelsesdagen.

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end I uge før afvikling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst.


