Ledelse i en verden af muligheder

Verden er under radikal forandring og dette skaber store udfordringer for
fremtidens lederskab. Nye aktører melder deres ankomst i markeder der er i
konstant bevægelse. Forandringerne er under stor digital påvirkning og
kendetegnes i højere grad af eksponentielle udviklingsforløb. Ledelsesudfordringen er
markant, men giver os nye og fascinerende muligheder. Derfor skal fremtidens leder
lære at manøvrere i denne nye virkelighed, hvor den eksisterende succes skal
optimeres, samtidig med at nye sæsoner skal forberedes.

Det kræver en ny strategisk tilgang, og et nyt lederskab. Et lederskab som løbende er i
stand til at genopfinde virksomheden fra en styrkeposition. Hensigten er
at inspirere og engagere den enkelte medarbejder i organisationen, således at
individets fulde potentiale kan frisættes.

Ledelse i en verden af muligheder

I Dreams and Details Academy er det vores ambition at uddanne fremtidens
ledere til at kunne navigere i denne nye virkelighed. Lederne som gennemgår
uddannelsen vil blive i stand til at anvende D&D ledelsesmetoden i forbindelse med
virksomhedens fremtidige strategi.

Målet er at beskrive virksomhedens inspirerende drøm for fremtiden. Denne
kendetegnes ved en tydelig retning og en markant ambition. Drømmen oversættes
igennem et tydeligt mindset, således at de afgørende detaljer for virksomhedens
nuværende succes, samt behov for genopfindelse, identificeres. Dette leder til
en erkendelse af fremtidige roller, evner og samspil. Ved optimale rammer for
eksekvering af de nødvendige detaljer, frisættes det menneskelige potentiale
igennem helt nye niveauer af motivation og engagement.

Dreams and Details Ledelsesmodellen

DREAMS
Retning

Ambition

Inspiration

“Drømmen afstikker retningen, hvorunder en relevant, meningsfuld og
inspirerende ambition kan opnås”.

“Platformen danner grundlaget for at drømmen og detaljerne kan forbindes,
Mindset

PLATFORMEN

Rammer

således at alle forstår mindsettet (spillet) og gives optimale rammer for frisættelsen af
potentialet”.

“Detaljerne omfatter de roller, evner samt det samspil, som skal udvælges og
trænes for at skabe det nødvendige potentiale, der skal til for at kunne opfylde

DETAILS
Roller

Evner

ambitionen”

Samspil

Indhold & Udbytte

Dreams and Details Ledelsesmodellen er vores anbefalede metode til at

Indholdet på kurset er centreret omkring Dreams and Details ledelsesmetoden.

optimere den eksisterende succes samtidig med en kontinuerlig genopfindelse af

Undervisningen tager sit udgangspunkt i behovet for et nyt lederskab i en verden

virksomheden. Dette baseret på en optimering af den menneskelige performance.

under radikal forandring. Kursisterne vil igennem teori og praksis blive uddannet og

Dreams and Details modellen taler for vigtigheden af at fjerne fokus fra resultatmålet,

certificeret i Dreams and Details ledelsesmetoden. Uddannelsen er inddelt i 4

og i stedet fokuserer på præstationen.

hovedområder; D&D Map, Verification, Execution og Assessment.

Det handler om at blive bedre til de detaljer som er afgørende for at indfri ambitionen

Udbytte centreres af end-to-end uddannelse i brugen af Dreams and Details

og drømmen. Mennesker skal inspireres til at deltage i virksomhedens ambitiøse rejse,

ledelsesmodellen. Undervisningen bliver varetaget af internationale eksperter og

og den enkelte skal føle sig som en værdifuld og anerkendt rejsedeltager. Målet er at

akademiets involverede. Mellem hvert modul vil kursisten få til opgave at arbejde med

skabe dynamiske sæsonskifter i virksomheden og medarbejderens arbejdsliv, hvor

egen D&D map, og yderligere også teste dens indhold for udvalgte medarbejdere i egen

balance og timing er nøgler til et meningsdrevet engagement på alle niveauer.

organisation. Ved afslutning af forløb vil deltager præsentere eget D&D strategi map for
egen organisation, hvilket vil ligge til grund for certificering. Forløbet omfatter
undervisning i D&D-ledelse, nye motivationsværktøjer samt besøg og case-studies hos
virksomheder, som arbejder med Dreams and Details som strategisk metode.

Akademiforløb
Modul 1

Dato: 30 & 31 Marts 2020

Dreams and Details
Ledelsesmodellen

Modul 2

Dato: 14 & 15 maj 2020

Modul 3

Dato: 13 & 14 august 2020

Modul 4

Dato: 28 & 29 september 2020

Drømmen: Retning,
Ambition og Inspiration

Detaljer: Rolle, Evner
og Samspil

Platform: Mindset og
Rammer

Dag 1: Jim Hagemann Snabe og Mikael
Trolle: ”Fremtidens lederskab”
• D&D ledelsesmodellen
• D&D træning
Åbningsmiddag

Dag 1: Kasper Hjulmand underviser i
D&D i fodboldens verden.
Workshop: Kortlægning af Drømmen
Peter Brüchmann: D&D casen Mediano
Podcast
Middag

Dag 1: Herbert Illgner: D&D
eksekveringsmetoder (bl.a. Agile og
Lean) med udgangspunkt i SAP.
Workshop; hvilke værktøjer kræver det
at eksekvere D&D?
Middag

Dag 1: Det Dynamiske Sæsonskifte
Julie Strange: Assessment af D&D
Implementering (Pulse) .
Lars Korby: ”Vi genopfandt Noma fra en
styrkeposition”.

Dag 2: Trænings- og case-baseret brug
af D&D ledelsesmetoden.
Søren Dupont gennemgår Energinets
D&D implementering

Dag 2: Jens Dalgaard og Mikael Trolle:
D&D ledelse i bestyrelser, C-level og i
teams.
Virksomhedsbesøg: Parken med Katja
Moesgaard og Johan Lange: ”Vi Vil spille
med de bedste i Verden”.

Dag 2: Mikael Trolle: Nye Motivationsog engagementsteoriers betydning for
D&Ds frisætning af det menneskelige
potentiale.
Workshop: Kort af Detaljerne.
Günther Tolkmit: ”Vi brugte D&D i
Lawson og Trufa”.

Dag 2: Præsentation af eget Dreams and
Details kort med efterfølgende
certificering.
Afrundende middag

Undervisere

Undervisere

Undervisere

Undervisere

Undervisere

Jim Hagemann Snabe
Formand for bestyrelsen af Siemens AG
og A.P. Møller Mærsk. Ydermere mere
medlem af Board of Trustees ved
World Economic Forum, og formand for
Dreams and Details Academy.

Mikael Trolle
CEO i Dreams and Details Academy.
Ekstern underviser ved CBS Executive
og Københavns Universitet. Tidligere
CEO og herrelandstræner i Volleyball
Danmark

Undervisere

Kasper Hjulmand
Pr. august 2020 Danmarks landstræner i
fodbold. Tidligere træner for
fodboldklubberne F.C. Nordsjælland og
tyske Mainz 05

Peter Brüchmann
CEO og Founder af Mediano Podcast,
som i dag er markedsleder i Danmark
(sport, ledelse, musik mv.) Journalist og
tidligere digital chef for TV2

Søren Dupont Kristensen
CEO for Energinet Elsystemansvar. Samt
diverse bestyrelsesposter i energisektoren.
Har implementeret Dreams and Details
ledelsesfilosofien i Energinet
Elsystemansvar.

Katja Moesgaard
COO for Parken Sport & Entertainment,
samt F.C. København. Tidligere CEO or
DBU’s kommercielle afdeling.

Undervisere

Günther Tolkmit
Tidligere CMO i SAP, og herefter
CDO for ERP virksomheden Lawson.
Founder af analysevirksomheden
Trufa Inc. Som blev solgt til Deloitte.

Jens Dahlgaard
CEO for TACK / TMI i Danmark,
med stor erfaring i leder- og
medarbejderudvikling.

Julie Kristine Strange
CEO for Master Danmark, med
indgående viden omkring
implementering af Dreams and Details
modellen som datadrevet HR-værktøj.

Herbert Illgner
Mangeårig topleder i SAP,
med ekspertise inden for
eksekvering af strategi, samt store
transformationsprocesser.

Undervisere

Johan Lange
Technical Director og tidligere
assisterende træner hos F. C.
København.

Lars Sander Matjeka
Tidligere CEO, Aller Medier.
Bestyrelsesmedlem i VL,
Heartbeats og
Ugebladsdistrubtion.

Peter Bonnesen
Senior Konsulent i Dreams and Details
Academy. Founder af talentprogrammet
High Performance Talents og tidligere
ansat i Deloitte.

Lars Said Korby
Senior Konsulent hos Dreams and Details
Academy. Tidligere Sommelier på
Restaurent noma.

Information

Målgruppe:

Sted:

Uddannelsen er målrettet mod ledere eller ledende medarbejdere fra både private

Uddannelsen afvikles i 2020. Der afvikles 4 moduler, på hver 2 dage, således i alt 8

virksomheder samt offentlige institutioner og organisationer. Det forventes at

dage. Uddannelsen gennemføres i ‘Mielcke & Hurtigkarls’ kursuslokaler på

deltagerne har ledelseserfaring, eller i nær fremtid vil indtræde i en

Frederiksberg og omfatter undervisning, workshops og virksomhedsbesøg.

ledelsesfunktion. Akademiet optager maksimum 20 deltagere pr. hold, som
alle efter endt forløb vil blive optaget i vores Dreams & Details netværksgruppe.

Pris:

Netværkets deltagere kommer fra virksomheder, som tidligere har samarbejdet med

Investering i uddannelsen udgør 75.000 DKK ex. moms. Denne inkluderer undervisning,

Dreams and Details Academy, eller som har gennemført Akademiets

materialer, virksomhedsbesøg samt forplejning på undervisningsdage. Transport og

flagskibsuddannelse. Netværksdeltagelsen sikrer en løbende opfølgning og

eventuelt behov for internat er ikke inkluderet i prisen.

videreuddannelse af akademiets deltagere.
Ansøgning:
Ansøgning med henblik på optagelse i akademiet sker ved henvendelse til Dreams
and Details Academy:
contact@dreamsanddetails.com
Tlf. +45 2096 3380

