FÖRändring
Lyckas, Lyckas inte.. till att lyckas varje gång

Föreläsningen, FÖRändring.
Det sägs att det enda som är konstant är förändring.
En stor förändring kan ibland kännas liten, och en liten förändring kan ibland kännas stor.
Oavsett storlek är det samma huvudnycklar som låser upp framgången.
Mia berättar om vikten av intentionen, visionen och verksamhetens gemensamma värderingar
i en förändringsprocess. Verktygen vi kan ta med oss ger möjligheten att rusta förändringen till
att lyckas varje gång – då är det inte bara förändring som blir konstant utan även förbättring!
Förändring - händer det andra eller drabbar det bara mig?
Ett tillstånd för succé. Förändringar framkallar känslor. Många, och varierande känslor.
För att få en lyckad, växande och trevlig förändring är det av stor vikt att vi skapar rätt
tillstånd. Mia pratar om hur vi kan och ska påverka tillståndet hos alla anställda samt vilka
roller och ansvarsgränser vi har under processen.
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” Under mer än tio års tid har jag anlitat Mia i vårt förändringsarbete. Hon har drivit processer med
alla våra medarbetare och hjälpt oss att få vårt värderingsarbete att bli en naturlig och framgångsrik del i
vår affärsutveckling och vårt kvalitetsarbete.
Mia har en bländande förmåga att skapa engagemang. Dels genom inspirerande föreläsningar men också
genom att ständigt hitta nya infallsvinklar i utvecklingsprocesser.”
Håkan Berg, VD, HSB Norra Stor-Stockholm

MIA HULTMAN är en av Sveriges främsta värderingsexperter. I sitt arbete
som coach för större förändrings- och värderingsprocesser är hon en idé och
kunskapsgivare till verksamheter med fokus på identitetsutveckling.
Under 25 års tid har hon genomfört omfattande utvecklings- och
värderingsprocesser i organisationer. Hennes styrka är att driva processer som
leder, stödjer och bidrar till att besvara frågan hur? för ledningsgrupper såväl
som för medarbetare.
Mia Hultman är föreläsare, facilitator och utbildare. Hennes föreläsningar
och utbildningar berör och väcker tankar och idéer som går att omsätta i
varje deltagares vardag.
2009 debuterade Mia Hultman som författare och har idag skrivit tre böcker varav en är översatt till
engelska. Mia har också genom åren genomfört långsiktiga projekt med en rad stora verksamheter,
du finner både referenser, beskrivning av dessa processer och info om böckerna på Mias hemsida.
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