Udviklingen af det personlige lederskab –
lederens behov for personlig sparring
Lederen får succes gennem sine medarbejdere og de
resultater, de skaber.
Det er vigtigt for lederen at forholde sig til, hvordan han/hun
forvalter sit ansvar, og i tide tage fat på de udfordringer /
problemer, der opstår i organisationen. Det kan være et
spørgsmål om, hvordan man skal løse nye opgaver og stoppe andre, eller
hvordan konflikter forebygges.
Der er ikke mangel på ledelsesmæssige udfordringer, men der er måske en mangel på at
finde de rigtige veje og værktøjer til at håndtere dem. Her kan den ”alenesituation” som en
leder ofte befinder sig i risikere at være en hæmsko.
Derfor har både toplederen og ledere af hovedfunktioner behov for i fortrolighed at kunne
sparre med andre med ledelsesmæssig erfaring om deres ledelsesmæssige opgaver, og
hvordan de griber dem an.
Den ledelsesmæssige sparring kan man i nogle tilfælde få internt i virksomheden. Men
ofte er det mest optimale at sparre med en erfaren person med ledererfaring, og som ikke
er en del af virksomheden. På den måde kan lederen på sine egne præmisser få mulighed
for at afprøve sine løsninger.
SPJrådgivning tilbyder at kunne give den sparring til både topledelsen og funktionsledere.
Det kan ske ved, at der aftales et konkret forløb for en eller flere ledere, men det kan også
ske ved, at virksomheden har Søren Peter Hvidegaard Jensen til rådighed en eller flere
dage pr. måned som fast sparringspartner for en eller flere topledere og/eller
funktionschefer.
Der kan være tale om et fast aftalt emneforløb i forbindelse med et udviklingsprojekt. Det
kan også være, at manaftaler emnerne fra gang til gang og drøfter konkrete
ledelsesmæssige problemstillinger. Der kan i forbindelse med forløbet aftales, at Søren
Peter Hvidegaard Jensen ad hoc giver sparring til andre ledere i virksomheden og/eller
medvirker ved anden lederudvikling og strategi- og udviklingsprojekter.
Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29 eller spj@spjraadgivning.dk hvis I er
interesseret i et uforpligtende møde om konceptet og hvorledes det kan gennemføres hos jer.
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