Online sparring
- borgerinddragelse og samskabelsesprocesser
Står du overfor at skulle planlægge, designe eller
afvikle en borgerinddragelsesproces eller en samskabelsesproces, så er det hjælp og støtte at hente
Coronatilbud frem til 1. februar 2021
Målet med sparringsforløbet er at hjælpe dig med at kvalificere
og udvikle dine inddragelsesprocesser. Sparringen kan give dig
inspiration, udfordre dig eller gøre dig opmærksom på eventuelle faldgruber i dine inddragelsesprocesser.
Prisen er 2.500.- kr. for dette koncentrerede forløb.
For dette får du:
•

Et telefonisk formøde, hvor der etableres en forventningsafstemning i forhold til målet med sparringen.

Det med småt
Forløbets indhold:
Et forløb består af et telefonisk formøde og to virtuelle
sparringssamtaler (yderligere
samtaler kan tilkøbes).
Form:
Sparringssamtalerne foregår
typisk på Teams eller Zoom –
du vælger.
Vi finder sammen et tidspunkt
for samtalerne, som passer
ind i din planlægning.
Pris:
Prisen er 2.500,- kr. + moms.

•

•

Din sparringspartner læser op på centrale dokumenter
fra din organisation.
To online sparringsmøder á 60 minutters varighed.

Tilgang til sparring
Hos Jens Ulrich får du faglig sparring. Det betyder, at Jens Ulrich
spiller sin faglige ekspertise og sin brede erfaring ind i samtalerne. Vi er langt fra ’hvad synes du selv’ og tæt på ’gode råd’,
’anbefalinger’ og ’kunne det ikke være en idé, hvis…?’.
Hvem er din sparringspartner?
Jens Ulrich varetager sparringssamtalerne.
Han er en af landets førende eksperter på
inddragende processer, og han har en særlig
ekspertise i forhold til samskabelse og demokratiske inddragelsesprocesser. Han har en
solid erfaring som konsulent, facilitator, rådgiver, projektleder, underviser og forsker inden for disse felter. Jens Ulrich har en solid
erfaring med sparring og vejledning, og han har gennem tiden
støttet mere end hundrede ledere og fagpersoner i at nå deres
organisatoriske mål.
Du kan læse mere om Jens Ulrich her: https://ulrichconsult.dk/

Betingelser:
Forløbet afvikles når det passer dig, men for at benytte dig
af tilbuddet skal aftalen være
indgået inden udgangen af januar 2021.

Vil du vide mere:
Kontakt Jens Ulrich
Tlf. 5183 2489
Mail: ju@ulrichconsult.dk

