Er klinikken en hønsegård?
Brug for praktiske styringsredskaber og fælles motivationsfaktorer?

Kursus tid og sted:
Kan foregå på klinikken eller
i eksterne lokaler.

Kurset omfatter:
•

Er jeres klinik en hønsegård - er der for meget ”snik-snak”?

•

Hvordan får vi den gode stemming tilbage i klinikken?

•

Brugbare redskaber til en bedre takt og tone.

•

Få skeletterne ud af skabet.

•

Få talt om det vi siger, om hinanden, og ikke som vi burde, til hinanden.

Pris:
Ring og hør nærmere

Kursusforløb:
Vi er jo alle som personer meget forskellige, og det skal vi have lov til.
Men vi skal også fungere sammen i hverdagen, og agere som samlet
team overfor patienterne. Vi bør ikke blive tynget af små bemærknin- ger
eller andet snik-snak.
Derfor vil vi stille skarpt på hverdagens små gnidninger, og samtidig prøve at udrydde nogen af dem.
Vi tager gerne udgangspunkt i situationer fra jeres klinik, hvis I ønsker
det.
Det kan være svært for nogen at indstille sig på, enten selv at blive udstillet, eller at udstille sine kollegaer.
Dertil må vi blot sige, ”ja” det er meget svært, og ”ja” det gør ondt at tale
frit.
Men måske derfor skal vi netop tænke ud af boksen, for det kan jo være,
at der er problemer derhjemme, der også gør ondt, men som man prøver
at holde væk fra kollegaerne.

Udbytte:
• Få fokus op den brugbare ”snik-snak”
• Få den gode stemning
tilbage på klinikken
• Bruge de redskaber i får
til at skabe god takt og
tone på klinikken
Kontakt:
Du er altid velkommen til at
kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop
din kliniks behov og ønsker.
Klinikmægler Ken Kürstein
Mobil 20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk
www.dentalconsult.dk
www.linkedin.com/in/
kenkurstein

Vi har respekt for forskelligheden og vores fokus er at give jer og jeres
klinik den gode stemming og det gode team tilbage.
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Hvorfor er der aldrig ro i hønsegården
Hvad er det lige, der sker på arbejdspladser med en
stor andel kvinder?
Kurset tager udgangspunkt i de metoder, der er udviklet til at skabe og øge trivsel på arbejdspladser
med en stor andel kvinder.
Har du derfor brug for et kort kursus sammen med
dine medarbejdere, hvor I opnår fælles motivation for
klinikkens arbejde gennem et fælles sprog. Så brug
3 timer til at prøve at forstå hønsegården, og ikke
mindst hvordan du som klinikejer kan genvinde kontrollen og bruge ”snik-snak” delen konstruktivt.
Husk der skal være balance. Der må ikke gå for meget hønsegård i den!

Konkrete og brugbare redskaber
Kvinder har særlige kompetencer, og de kan blive
brugt konstruktivt.
Hvis du derfor som leder får lært at bruge deres kompetencer og ikke mindst bliver bevidst om den særlige kultur, der præger arbejdspladser domineret af
kvinder, så opnår du en kultur, som skaber trivsel og
god arbejdskultur for alle.

både ledere og medarbejdere er samlet om forløbet.
I skal være klar på humoristiske indslag med mening, der tager fat på udfordringerne og skal skabe en
grundlæggende ”snik-snak” kultur for din tandklinik.
Når medarbejderne trives og vores behov opfyldes,
er vi alle langt bedre til at tage beslutninger, forstå og
lære, samt at være kreative.
Derfor er det værd at bruge tid på at lære, men også
at drage god nytte af hønsegården og dens kompetencer.

Hvorfor skal du vælge os?
Dental Consult har en målrettet brancheindsigt og erfaring som konsulenter for tandklinikker. Det betyder,
at vi kan give vores kunder en professionel og målrettet effektiv service.
Vi evner at sætte din klinik og dine medarbejdere i
centrum – så resultaterne matcher netop dine målsætninger med kurset.
Din klinik har brug for begge køn, selvom det kan
være irriterende at mænd og kvinder er så forskellige.
Så lad os hjælpe dig med at skabe balancen, så du får
det bedste fra begge køn.

Der skal arbejdes med at styrke den sociale kultur,
kon ikthåndtering og det fælles sprog for din klinik.
Dette gør vi gennem korte oplæg, øvelser og de aktuelle udfordringer, I skal have løst.

Hvordan forløber kurset:
Der er tale om et interaktivt og internt kursus for jeres
tandklinik, som er tilpasset jeres aktuelle udfordringer.
Udfordringen kunne være, at de demokratiske beslutninger aldrig overholdes, men i stedet for ender i
”snik-snak”.
Kurset forløber som en coaching af din klinik, hvor
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