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Extraordinärt ledarskap är en del av en workshopserie som 
Birgitt Williams ger i Skandinavien under april 2015 – boka nu!

Birgitt Williams, internationell seniorkonsult inom ledarskap 
och organisation. Williams är författare till boken ”The Genuine 
Contact Way: Främja en kultur för ledarskap” och kommer att 
leda utbildningarna som erbjuds i Skandinavien. Williams är 
grundare till the Genuine Contact™ Program.

Birgitt har en bakgrund från kognitiv psykologi, klinisk beteende-
vetenskap och organisationspsykologi. Hon har erfarenhet från social-
tjänst, hälsovård och tvärkulturellt arbete. Hon är känd och 
respekterad för sitt djupa engagemang, sin integritet och sin förmåga 
att bidra till positiv och hållbar förändring för individer, grupper och 
organisationer. Som ledarskaps-, och organisationskonsult har hon 
arbetat med ett hundratals organisationer och hon har mött tusentals 
människor i sitt arbete. 

Hon lever som hon lär och delar med sig av sin rika och breda 
erfarenhet och ett genuint, empatiskt och rakt förhållningssätt. Hon 
menar att ledarskapsutveckling är det arbete som är allra viktigast i 
världen just nu för att bygga den kapacitet som behövs för att kunna 
skapa den flexibilitet som krävs i en värld i ständig förändring. Här 
möter vi ett nytt ledarskapsparadigm – ”Led så att alla kan leda”

Läs mer på www.facebook.com/gcskandinavien/events och 
www.genuinecontactway.com

The Genuine Contact Way – nourishing a cultur of leadership

https://www.facebook.com/gcskandinavien/events
http://www.genuinecontactway.com/


Känner du igen dig?
Din organisation har genomarbetade planer för framtiden, ni sätter 
mål, anställer nya medarbetare, ordnar utbildningar och kick-offer 
men efter en tid är ni tillbaka i samma spår, förändringen har 
avstannat, viss förändring har skett men det mesta är tillbaka i 
gamla hjulspår.

Är det här du vill åstadkomma?
En organisation som arbetar utifrån sina styrkor, som identifierar 
och tar bort hinder för att skapar långsiktig utveckling som uppnår 
önskat resultat.

Vad behövs för att lyckas?
Det första är att sätta en klar riktning, en intention. För det andra 
bestäm målet. För det tredje kom överens om icke-förhandlingsbara 
ramar och skapa förutsättningar för medarbetare att använda sin 
kunskap och kompetens. För det fjärde släpp loss kraften. 

Hur gör du?
Under workshopen med Birgitt Williams, internationell 
ledarskapskonsult, aktuellt med boken Främja en kultur för 
ledarskap, får du möjlighet att reflektera över dina egna värderingar. 
Du får verktyg som gör att du kan påbörja arbetet i din egen 
organisation för att skapa en kultur som främjar ledarskap så att alla 
kan leda. Workshopen är på engelska. 

Anmäl dig här till workshopen Extraordinärt ledarskap som hålls den 
20 – 22 april 2015, Ersta konferens, Stockholm. I priset ingår fika, 
lunch och kursmaterial. Pris: 12 000 kr exkl moms. Anmälan senast 
den 19 mars. Early bird 10 500 kr exkl moms senast den 15 februari. 

Länk till arrangemanget http://tinyurl.com/qh22m7a

Arrangörer är Genuine Contact Traineers i Skandinavien 
Vi är auktoriserade traineers för the Genuine Contact™ Program  
och har tillsammans ett brett spektrum av kompetenser. Vi arbetar 
med samma verktyg och förhållningssätt och har anpassat det till en 
skandinavisk kontext. Vi finns för de ledare och organisationer som 
vill finna vägar framåt och utveckla en kultur för ledarskap.

Eiwor Backelund, eiwor@gatewayc.com

Ulrika Eklund, ulrika@ueklund.se

Thomas Herrmann, thomas@openspaceconsulting.com

Anders Johansson, anders@friluften.se

Johann Rehnberg, johann.rehnberg@manaki.se

Eva P Svensson, eva@epshumaninvest.se

Hege Steinsland, hege@rela.no

The Genuine Contact Way – nourishing a culture of leadership

Under workshopen kommer vi 
• bli utmanade att reflektera över våra egna värderingar om  
organisationer
• se på organisationer som ett system i konstant förändring och i 
ständig interaktion med sin omgivning
• utforska lärande organisationer som bygger kapacitet, förmåga 
och kunskap hos individerna, vilket resulterar i kontinuerlig 
effektivitet
•  utveckla effektivt lagarbete som kan hantera vardagens 
utmaningar, värdera och klara av de svårigheter det ställs inför och 
koordinera samarbetet med andra team
• se på tydliga ramar för hela organisationen, som gör att 
medarbetarna kan arbeta på egen hand och tryggt delta i att finna 
och implementera idéer som leder till ökad framgång
• undersöka förutsättningar både för organisatoriska framgångar 
och personligt växande

Extraordinärt ledarskap är en del av en workshopserie som 
Birgitt Williams ger i Skandinavien under april 2015 – boka nu!
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