Konference: Strategisk HR &
Relationel Koordinering - nye
muligheder, nye koblinger
Vær med, når Foreningen af Offentlige HR Chefer og joint action slår
dørene op for en spændende konference i Aarhus d. 21. juni 2016,
hvor Jody Gittel i samarbejde med Varde Kommune og Carsten
Hornstrup fra joint action præsenterer den sidste nye danske og
international viden til at styrke det tværgående samarbejde med
Relationel Koordinering og sætter det ind i en strategisk HR
Kontekst.
Lidt om Jody:
Dr. Jody Hoffer Gittel har bidraget til området strategisk human ressource management med
teorien om Relationel Koordinering. Relationel Koordinering er en form for social kapital, som
forbinder medarbejdere på tværs af søjler og koordinerer deres arbejde med de borgere, de
arbejder med. Gittell og andre har vist, hvordan Relationel Koordinering driver strategisk
performance inklusiv kvalitet, effektivitet, medarbejderengagement og borgerengagement. Hun
uddyber:
“Now we know that it is not enough for human resource managers to build human capital, nor to
build employee commitment. Human resource managers must also help to build relational
coordination between employees and with the citizens they serve.“
Gittell har vist, hvordan dette kan realiseres gennem selektion og arbejde med teamwork, gennem
relationel jobdesign, gennem interdisciplinære møder, gennem interdisciplinær
konflikthåndtering, gennem delte performancetiltag og delte gevinster. Strategisk Relationel
Ledelse er en nødvendig kompetence for dem, som leder denne proces.

Lidt om Carsten Hornstrup:
Carsten Hornstrup er en erfaren leder, konsulent, underviser og forsker med mange års erfaring
fra private og offentlige organisationer. Carsten har mere end 20 års erfaring inden for
konsulentbranchen, hvor han indtil nu har haft sit eget firma Hornstrup & Partners.
Han arbejder med fokus på at udvikle ny ledelsesmæssig og organisatorisk praksis gennem
forskning, udvikling og innovation, i et tæt samarbejde med både praktikere og forskere. Han er
forfatter til en række bøger og artikler om ledelse og organisationsudvikling. Det gælder bl.a. den
kendte og anerkendte bog "Systemisk ledelse - den refleksive praktiker" og den nyeste bog, der
bygger på hans ph.d. projekt om forandringsledelse: "Stratetisk relationel ledelse - systemisk
ledelse af forandringer". Han seneste bog: ”Ledelse af relationel koordinering” udkommer i løbet
af maj.

Lidt om dagen
I Varde Kommune er det hidtil største og mest ambitiøse projekt med fokus på at udvikle
Relationel Koordinering gennemført. Her har 50 ledere og 675 medarbejdere deltaget og
gennemført projektet, der har bidraget til at øge den Relationelle Koordinering med 30%.
Til konferencen Strategisk HR & Relationel Koordinering – nye koblinger nye muligheder, den 21.
juni 2016 i Aarhus kan du som deltager få del i resultaterne og høre mere om, hvordan du kan
skabe lignende resultater i din organisation. Hør om, hvordan du kan gøre HR til noget, der kan
måles på bundlinjen. Jody Hoffer Gittell og Carsten Hornstrup vil i fællesskab facilitere
konferencen og introducere nyeste forskning på området.
Gittell præsenterer: “In this workshop we will show how leaders and human resource managers
can use these methods to achieve high performance outcomes for the organizations they serve.
We will draw upon live case studies from the U.S. and from Denmark, and engage participants in
experiential learning through relational mapping and intervention design.”
Medlemmer af Foreningen Offentlige HR Chefer deltager for en pris på kr. 1.995,- ekskl. moms ved
benyttelse af den i mailen fremsendte voucherkode - eller få den ved henvendelse til jk@ohrc.dk.
Koden gælder frem til tilmeldingsfristens udløb.
Normalpris for deltagelse er kr. 3.495,- ekskl. moms. Såfremt andre fra din organisation ønsker at
deltage, er der indtil den 30.04.2016 adgang til at købe earlybird billetter til pris på kr. 2.995,ekskl. moms.

Tilmeld dig her:
https://my.eventbuizz.com/event/strategisk-hr---relationel-koordinering---nye-koblinger---nyemuligheder-/detail

