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- det kræver mod at bryde med fortiden – men dumhed ikke at gøre det

Vil du booke dette inspirerende foredrag, 
så kontakt Sebastian Nybo – Wisdom in action på 33 11 44 22 eller via www.sebastiannybo.dk

wisdom in action

Det er gået op for langt de fleste ledere, at forandringstem-
poet kun vil stige. Men at den fjerde industrielle revolution 
kun lige er begyndt – er der ikke mange der helt har forstå-
et. The Internet of Things, kunstig intelligens og wearables 
er NU… og ca. 65% af de børn der begynder i skolen i dag 
vil bestride job der ikke eksistere i dag - (World Economic 
Forum). Disruptive innovation er ikke et begreb – det er en 
realitet – og med eksempler som Nokia, Netflex, AirBnB og 
TDC´s Gule sider er der ikke meget at være i tvivl om. 

Derfor kan de fleste også blive enige om, at kreativitet, 
nytænkning og forandringsparathed er vigtige parametre 
for enhver organisation. 

Men hvor i hjernen sidder Innovationen? Hvordan udvikles 
den? Hvad kan du som leder gøre for at frigøre og forbedre 
den?

Det at kunne fremme medarbejdernes kreativitet bliver 
et centralt element i det moderne lederskab. Det er lede-
rens opgave at skabe og understøtte et arbejdsmiljø, hvor 
nytænkning og forandringsvillighed er i højsædet. Ny vækst 
kommer ikke fra gentagelse af gamle mønstre. Det er ikke 
nok at kunne sige “Blue Ocean Strategy” eller ”Outside of 
The Box”. Der skal reelle ændringer i de daglige arbejds-
processer samt et innovationsfremmende lederskab til, hvis 
man virkelig vil se fremgang i organisationens evne til at 
tænke banebrydende nyt.

Foredragsholder, Erhvervspsykologisk Rådgiver og Forfat-
ter Sebastian Nybo har undersøgt de psykologiske faktorer, 
der fremmer menneskets evne til at være radikal innovativ 
under forandringsprocesser. Han er kommet til det meget 
interessante resultat, at “Alle mennesker er geniale - de 
fleste har bare glemt det”. Som ekspert i forandringspsyko-
logi giver han sit bud på de egenskaber, du som leder skal 
fremme hos dig selv for at kunne stimulere dine medarbej-
deres kreativitet.

I oplægget kommer Sebastian Nybo ind på 
følgende centrale elementer:

•  Hvor innovativt er mennesket egentligt
- hjerneforskningen giver et forbavsende svar

•  Den moderne leder er værdifuld at blive ledet af - er du?
•  Sådan sikres succesfulde innovationsprocesser

- undgå de klassiske faldgruber.
•  Fremtidens organisationskultur understøtter radikal

innovation - lær hvordan
•  Lederen som dynamoen for organisationens

talentudvikling

Foredraget Creactive Leadership er for alle i 
virksomheden men kan vinkles, så det målrettes en 
særlig gruppe som f.eks. udviklingsafde-lingen, HR eller 
ledere.

Og husk: 
”Det kan godt være klogt selv om det er sjovt”

http://www.sebastiannybo.dk/Foredrag/Andre-foredrag/Creactive-Leadership

