LÆR AT SKABE DET

FORPLIGTENDE
SAMARBEJDE
GRATIS 1-DAGS WEBINAR
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DERFOR SKAL DU DELTAGE
I KURSET OM DET
FORPLIGTENDE SAMARBEJDE
Samarbejde i byggeprojekter er vigtigt – men svært
Samarbejde er helt centralt for et succesfuldt byggeprojekt. Det er alle
i byggebranchen enige om. Men det er svært. Og det kan tydeligt ses
i statistikkerne. Byggebranchen er præget af lav produktivitet, alt for
mange konflikter og et meget højt stressniveau.

Det skal være lettere at lykkes med det gode samarbejde
Hvis vi skal styrke samarbejdet i byggeprojekter, er vi nødt til at gøre
det lettere at skabe godt samarbejde. Samarbejdet skal være det lette
valg fremfor konflikten. Derfor har DTU og Bedre Byggeprocesser med
støtte fra GI udviklet værktøjet Det Forpligtende Samarbejde.

Nyt værktøj – Fokus på samarbejdsadfærd
I mange år har byggebranchen forsøgt at skabe et godt samarbejde i
byggeprojekter, ved at ændre på projektets rammer.
I værktøjet, Det Forpligtende Samarbejde, er fokus flyttet over på
adfærden. Og det er helt afgørende i forhold til at lykkes med at skabe
et godt samarbejde.

Alle skal have adgang til Det Forpligtende Samarbejde
Vi ønsker at alle i byggebranchen får adgang til at bruge værktøjet Det
Forpligtende Samarbejde. Derfor udbyder Bedre Byggeprocesser i
samarbejde med DTU og Grundejernes Investeringsfond nu et kursus
i at bruge værktøjet.
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SÅDAN FORLØBER KURSET

PROGRAM

På webinaret har vi fokus på det teoretiske grundlag for ’Det forpligtende
samarbejde’. Formålet at opnå en grundforståelse af, hvorfor det er vigtigt
at arbejde med samarbejde, hvad der skal til for sikre godt samarbejde,
samt hvordan man kan omdanne teorien om godt samarbejde til en
praktisk metode, der virker i dagligdagen på byggeprojekter - uanset
byggeprojektets rammer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til kurset og deltagerne
Indsigter fra byggeprojekter: Hvorfor er samarbejde så vigtigt?
Indblik i teorier om teamdannelse og samarbejde: Hvordan skaber
man godt samarbejde?
Det Forpligtende Samarbejde: Introduktion til metoden bag værktøjet
Design af adfærd: Dybere indsigt i hvorfor og hvordan man designer
god samarbejdsadfærd
Fastholdelse af aftaler: Dybere indsigt i hvorfor og hvordan man
fastholder samarbejdsaftaler
Dialog om samarbejde: Dybere indsigt i hvorfor og hvordan man
bruger dialog om samarbejdet
Fælles refleksion: Hvad har vi fået ud af dagen
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VI BYGGER DE RETTE SAMARBEJDS

KOMPETENCER
Bliv trænet i at bruge værktøjet Det Forpligtende Samarbejde
Dette kursus giver en grundig indføring til værktøjet Det
Forpligtende Samarbejde. Du lærer om hvordan du kan
lykkes med at skabe godt samarbejde i byggeprojekter. Du
får indsigt i metoderne bag værktøjet. Og du bliver trænet
i at bruge værktøjet i praksis, så du efterfølgende kan
skabe Det Forpligtende Samarbejde på dit byggeprojekt.
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DET FÅR DU UD AF DET

DIT UDBYTTE
På kurset i Det forpligtende samarbejde kan du få
dyb indsigt i hvordan du skaber godt samarbejde i dit
byggeprojektet. Når du har gennemført kurset, har du:

BEDRE INDSIGT

DYBERE FORSTÅELSE

Få indsigt i årsagerne og konsekvenserne
af dårligt samarbejde i byggeprojekter
og hvorfor det er vigtigt at investere i
samarbejde.

Få dybere forståelse for udfordringen
med at skabe godt samarbejde og
produktivitet i tværfaglige projektteams
på byggeprojektet

NYE KOMPETENCER

KURSUSBEVIS

Kunne bruge værktøjet Det Forpligtende
Samarbejde i praksis på egne
byggeprojekter. Og herunder forklare
andre om den teoretiske baggrund for
Det Forpligtende Samarbejde

Få et kompetencebevis efter din
gennemførelse af webinaret med dine
erhvervede kompetencer i forhold
til at skabe godt samarbejde på
byggeprojekter
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SÅDAN KOMMER DU MED PÅ KURSET

DET PRAKTISKE

OMFANG

TID OG STED

PRIS

Det er et 1-dags webinar
med undervisning fra 9.0016.00. Undervisningen
bygger primært på oplæg
og undervisning.

Webinarer afholdes den:

DETTE KURSUS ER GRATIS

29. april 2020

Normalpris: 4.500 kr. ex
moms.

14. maj 2020
28. maj 2020

Der er begrænset antal
pladser på kurset.

UNDERVISERNE
UNDERVISNINGEN FORETAGES BEDRE BYGGEPROCESSER, SOM ER EN VIRKSOMHED
DER ER SPECIALISERET I SAMARBEJDE PÅ BYGGEPROJEKTER. UNDERVISERNE FRA BEDRE
BYGGEPROCESSER HAR MANGE ÅRS ERFARING FRA BYGGEBRANCHEN OG EKSPERTISE I
SOCIOLOGI, ADFÆRDSPSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION.
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