
ER DIN VIRKSOMHED 
GEARET TIL FREMTIDENS 
LEDELSESSYSTEMER?
4 temakurser, der bringer din virksomhed ”up to speed”



THE FUTURE OF 
MANAGEMENT
SYSTEMS

Med kursusrækken

     stiller vi skarpt på de trends, som vil præge fremtidens 

ledelsessystemer 

     klæder vi din virksomhed på til at kunne imødekomme de 

økonomiske, sociale og miljømæssige krav i værdikæden 

samt kravene fra et stigende antal interessenter

  får din virksomhed inspiration til, hvordan I fremover kan 

arbejde anderledes med jeres ledelsessystem og dermed 

tilpasse jer omverdenens stigende krav

 

www.dnvgl.dk/fremtiden



I mange virksomheder er  
ledelsessystemerne unød- 
vendigt omfattende, bureau- 
kratiske og tidskrævende.  
Men tiderne ændrer sig, og  
der skal for alvor speedes up  
for at følge med. 



Virksomheder skal i dag kunne indgå i et langt mere komplekst samspil af krav fra en 
række forskellige interessenter – og samtidig imødekomme det stadigt stigende krav om 
effektivisering. Der er mange spændende muligheder forude. Muligheder som kræver, at 
virksomhederne arbejder ud fra et nyt mind-set og tilgår arbejdet med ledelsessystemer 
på en anderledes måde.

På DNV GL’s kurser, THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS, zoomer vi ind på nogle  
af de trends, som kommer til at præge fremtidens ledelsessystemer. I samarbejde med  
relevante indlægsholdere klæder vi virksomhederne på med ny viden, inspiration og værk-
tøjer til at hilse fremtidens mange muligheder velkommen.
Læs mere på www.dnvgl.dk/fremtiden

STRATEGISK EKSEKVERING
FOR TOPLEDERE
Realisering af virksomhedens strategiske målsætninger

DNV GL har indgået et strategisk samarbejde med konsulentvirksomheden Blue Note Consultants og udbyder nu et seminar 

for topledere. Seminaret samler international forskning og praktiske erfaringer fra en række virksomheder, der med succes 

anvender deres ledelsessystemer til at opfylde virksomhedens strategiske målsætninger. Muligheden for at topledelsen bru-

ger ledelsessystemet som værktøj til at styre virksomheden har været der før, men er nu tydeliggjort med en række nye krav 

i 2015-udgaven. På seminaret får du masser af inspiration til, hvordan du selv sikrer, at dit ledelsessystem fremadrettet under-

støtter topledelsens strategiske målsætninger. Varighed: 2 dage.  Læs mere på www.dnvgl.dk/strategisk-eksekvering 

GÅ FREMTIDEN I MØDE



NUDGING 
Gør det let at gøre det rigtigt

De fleste, der arbejder med ledelsessystemer, kender dilemmaet mellem at sikre, at ledelsessystemet er ordentligt  

dokumenteret, og at undgå, at mængden af procedurer og instrukser tager overhånd. På kurset stiller vi skarpt på 

håndteringen af dette dilemma ved hjælp af nudging, motivation og tillid, som klæder deltagerne på til at kunne  

implementere mere hensigtsmæssige procedurer, tænke motivation ind i ledelsessystemet og gøre ledelsessystemet 

mere effektivt. Varighed: 1 dag. Læs mere på www.dnvgl.dk/nudging

CO-CREATION 
Skab værdi på tværs af aktører

Fremtidens ledelsessystem er ikke blot et værktøj til rådighed for virksomheden selv, men designes og beskrives i høj 

grad ved hjælp af involvering af interessenter som medarbejdere, kunder, forbrugere, aktionærer og det omgivende 

samfund. Denne nye tilgang til udvikling og implementering af et ledelsessystem – også kaldet co-creation – udvider 

mulighederne for alle parter for at deltage i et mere meningsfyldt arbejde med at skabe fælles værdi. På seminaret får 

du inspiration til, hvordan I selv kommer i gang med at benytte co-creation som værktøj til at skabe mere værdi i proces-

arbejdet omkring ledelsessystemet. Varighed: 1 dag. Læs mere på www.dnvgl.dk/co-creation 

FREMTIDENS
SYSTEMUNDERSTØTTELSE 
Brugervenlighed og automation

De nye ISO-standarder (9001, 14001 og 45001) lægger op til færre regler, så det i højere grad er op til den enkelte 

virksomhed at vurdere omfanget af dokumentation. Men hvad kommer efter de lange nedskrevne procedurer,  

elektroniske mapper og sharepoint-systemer, som mange virksomheder har været vant til? På dette seminar får  

deltagerne forskellige bud på, hvilke udfordringer fremtidens ledelsessystem skal løse, og hvordan fremtidens  

ledelsessystem ser ud. Filosofien er, at det skal være let at gøre det rigtigt – med brugervenlige systemer med en  

høj grad af dataautomation. Varighed: 1 dag. Læs mere på www.dnvgl.dk/systemunderstottelse



SAFER, SMARTER, GREENER

Interne kurser for din virksomhed 

Alle vores kurser afholdes også som interne kurser, hvis I er flere fra 

samme organisation, der har behov for at udvikle kompetencerne og 

skabe bedre resultater i fællesskab.

Vil du høre nærmere om fremtidens ledelsessystemer, så kontakt

Birgit Lund Nielsen

Training Manager

Mail. birgit.lund.nielsen@dnvgl.com 

Telefon. 39 45 70 93 

DNV GL BA Denmark A/S
Tuborg Parkvej 8, 2
DK-2900 Hellerup

DNV GL BA Denmark A/S
Vandmanden 36
DK-9200 Aalborg SV

DNV GL BA Denmark A/S
Runetoften 14, 1
DK-8210 Aarhus V

DNV GL BA Denmark A/S
Bødkervej 7A, 3th
DK-7000 Fredericia

DNV GL BA Denmark A/S
Dokken 10
DK-6700 Esbjerg

Vores kontorer

DNV GL
DNV GL er et af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper vores kunder med at sikre virksomhedens  
resultater inden for ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og leverandørstyring gennem certificeringer, verifikation, 
assessments, kurser og kompetenceudvikling. Vi indgår partnerskaber med vores kunder og hjælper dem med at 
opbygge bæredygtige forretninger og skabe troværdighed i forhold til virksomhedens interessenter.

DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over 16.500 medarbejdere dagligt arbejder engageret på at hjælpe  
vores kunder med at gøre verden ”safer, smarter and greener”. 


