Netværksmøde 5

Robust forandring – hvilken rolle spiller
modstand?
- den 7. november 2014 på RUC, lokale 44.3.40
På vores 5’te netværksmøde sætter vi fokus på modstand mod forandring. Er det et
sundhedstegn eller et sygdomstegn? Er det virkeligt noget man skal slås med, eller
er det blot en social konstruktion, som man skal bruge så lidt tid på som muligt?
Vi graver ned under begrebet modstand, og ser på den enkeltes motivation og hvad
der skal til for at acceptere nye ting for den enkelte?







Hvad ved vi om motivation?
Hvad er sammenhængen mellem behov og motivation?
Hvor kommer forventningsafstemning eller ligefrem –styring ind i billedet?
Hvad betyder det at mennesker er genetisk kodet som flokdyr?
Har brugervenlighed nogen betydning?
Spiller kompleksitet en rolle?

Vi ser også på hvordan den enkelte reagerer på forandring, og hvordan den enkeltes
kaos nemt kan forveksles med modstand.
Så bringer vi et alternativt syn på banen; modstand som relationel inerti. Det vil
være nyt for de fleste, men de som deltog på netværksmøde #2 vil også opleve
genkendelsens glæde, men nu med relationel teori anvendt i en ny sammenhæng.
Lige som til vores 4’de møde vil vi også præsentere nogle cases, som der bliver
mulighed for at diskutere og bruge teorien på.
Og endelig laver vi noget nyt – Speakers Corner – hvor der er plads til at alle
deltagere – dig! – kan fortælle de virkelige historier om modstand.
TILMELD DIG PÅ http://ruconf.ruc.dk/index.php/ndro/ . Vælg ’Tilmelding til møde 5.
Robust Forandring – hvilken rolle spiller modstand’ senest den 1. november.

Program
09.00 - 12.15

Modstand er et vilkår!
Introduktion af dagens formål, program og arbejdsform
v. Steen Elsborg
”Speakers Corner” (ølkassen er åben hele dagen)
- erfaringer med modstand mod forandring
Oplæg om motivation og modstand
v. professor Jan Pries-Heje
Case: Introduktion af Videnstyringssystem i en stor
dansk virksomhed (Case Beta fra Bansler og Havn)
Løbende dialoger og debat på kryds og tværs
- særligt fokus: Hvad er forandringsagentens rolle?

12.15 - 13.15

Netværksfrokost

13.15 - 16.00

Modstand skal der til!
”Speakers Corner” (ølkassen er åben hele dagen)
- erfaringer med modstand mod forandring
Oplæg: Fra modstand til relationel inerti
v. lektor John D. Scheuer
Case: Højnelse af kvalitet i projektledelse i
international virksomhed: Hvordan man undgår de
samme fejl igen og igen?
Løbende dialoger og debat på kryds og tværs
- særligt fokus: Hvad er projektlederens rolle?
Opsamling og perspektivering:
Hvad skal vi bruge i netværksarbejdet videre frem …

16.00

Tak for i dag!

