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HARTMANNS ACADEMY - JUBILÆUMSÅR 2020
Hartmanns Academy er en professionel vidensplatform for ledere og HR-professionelle. Det er en stærk gruppe 
bestående af Hartmanns’ kunder og samarbejdspartnere. Formålet med gruppen er at skabe en platform for kom-
petenceudvikling og videndeling inden for ledelse og business med fokus på en sund forretning i fremtiden. Hart-
manns Academy henvender sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing

”I år har Hartmanns Academy 10 års jubilæum, 
og jeg glæder mig til at dele vores helt fantastiske 
2020 program med vores kunder og medlemmer. 

For mig er Hartmanns Academy den måske stær-
keste videndelingsplatform i Danmark for ledere 
og HR. Det er de vigtigste temaer på ledelses- og 
HR-dagsordenen netop nu. Det er de stærkeste vi-
denspersoner på temaerne, som inspirerer. Og det 
er et stramt effektivt koncept med rammer i høj 
kvalitet.

Det er vores mål at styrke ledelse og HRs viden og 
handlekraft inden for de nyeste og største temaer 
i organisationerne netop nu. Jeg ved, at mange af 
vores medlemmer går hjem og bruger den inspira-
tion, de har fået - direkte i deres hverdag. 

Når vi kan skabe en platform med de fremmelig-
ste videnspersoner inden for aktuelle temaer – og 
det efterfølgende udmønter sig i konkrete positive 
forandringer i organisationerne – så giver det rig-
tig meget mening!

Når vi vælger, at et medlemskab inkluderer 3 
pladser pr. arrangement, skyldes det, at vi ved, at 
læring forankrer sig bedre sammen med andre. 
Og vi ser, at vores kunder bruger det som ”frik-
varter” for ledergrupper, kompetenceudvikling for 
HR afdelinger eller som kundearrangementer for 
deres kunder.”

Anne-Mette Ravn, CEO i Hartmanns

HARTMANNS ACADEMY 



Aldrig før har vi talt så meget om bæredygtighed. Det 
gælder både globalt og lokalt. Hvordan skal vi som ledere 
og HR forholdes os til det? 

Hvordan kommer fremtiden til at se ud for virksomheder-
ne, kunderelationerne, medarbejderne og lederne? Hvad 
skal der til for at lede organisationer og skal vi overhovedet 
lede? Hvordan kommer vores organisationer til at se ud i 
fremtiden, og har vi modet til at gøre noget andet, end 
det vi plejer?

Vi har i mange år talt om ”kunden i centrum”, men hvor-
dan bliver fremtidens forhold mellem kunde, virksomhed 
og medarbejder?

Vær med til at fejre Hartmanns Academys 10 års jubilæum 
sammen med os. I år har vi som noget ekstraordinært fået 
tre foredragsholdere med til hvert arrangement. Glæd dig!

Få adgang til den nyeste viden og indsigt i aktuelle ledel-
ses- og HR-udfordringer på fremtidens arbejdsmarked og 
opnå håndgribelig inspiration til din ledelse i hverdagen. I 
2020 præsenterer vi endnu en gang de bedste af de bedste 
og mest indflydelsesrige samt inspirerende foredragshol-
dere inden for de tendenser, vi ser i markedet. De vigtigste 
emer i  2020 bliver: 

• Bæredygtig ledelse - kan det betale sig?
• Fremtidens arbejdsplads, organisationer og genera-

tioner - En revolution!
• Skal ledelse på museum – og skal vi afskaffe både 

ledelse og formelle organisationer?
• HR udefra og ind: Fremtidens kunderelation - tør du 

frigive kontrollen? 

UDBYTTE
• Brug arrangementerne som kundepleje
• Bliv kompetenceudviklet inden for ledelse og HR
• Opnå den nyeste viden og inspiration 
• Tilbyd dine medarbejdere kompetenceudvikling
• Skab relationer til andre virksomheder

MEDLEMSKAB
Prisen for et medlemskab er 19.500 kr. Medlem skabet in-
deholder tre pladser til hvert arrangement inklusiv frokost. 
Medlemskabet er ikke personligt, men tilhører derimod 
organisationen og kan anvendes af forskellige personer.

LOKATIONER
Hartmanns har indgået et samarbejde med DR 
Koncerthuset i København og Vingsted uden for Vejle. 
Begge steder vil være faste lokationer for afholdelse af 
Hartmanns Academy i 2020 og alle arrangementer inklu-
derer en frokost. Der vil under hele arrangementet være 
frugt, vand, kaffe og te. 

TILMELDING
Til hvert arrangement vil der blive udsendt en invitation 
med et link, hvori alle deltagere skal til meldes med navn, 
titel, firma og e-mailadresse. 

OM HARTMANNS
Hartmanns er et job- og HR konsulenthus uden for kate-
gori – men fremtidens svar på det agile jobmarked. Vi spe-
cialiserer os i flere kompetencer end kategorien normalt 
tilsiger. Det gør vi, fordi det giver perspektiv. I det moderne 
jobmarked, giver det ikke mening at tale ansættelse uden 
at tale fastholdelse og udvikling. Når vi taler opsigelser, 
må vi inkludere perspektivet for tiltrækning og employer 
branding. Når vi taler arbejdskraft, må vi tale om både 
fast og fleksibel bemanding.

 

KØB DIT HARTMANNS ACADEMY HER:
 
academy@hartmanns.dk 
www.hartmanns.dk/hartmanns-academy
Du vil herefter modtage en bestillingsbekræftelse.  

* Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.



TIRSDAG DEN 10. MARTS KL. 12.00 -16.30 - VINGSTED, BREDSTEN VEJLE
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 12.00 -16.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
 

Gennem de senere år har bæredygtighed rejst sig som en megatrend i forståelsen af ledelse og den etisk- 
drevne organisation.  Men er ”bæredygtig ledelse” endnu et buzzword, som ledere skal forholde sig til eller 
er ”bæredygtig ledelse” et af de vigtigste ledelsesmæssige fokusskift verden står overfor? Hvad betyder 
bæredygtig ledelse, hvordan udføres det, og hvordan kan vi forstå denne ledelsestænkning i lyset af fremti-
den?    

Er det muligt at udfordre og redefinere det, som kan forhindre mere bæredygtighed i ledelse og organisa-
tioner og kan vi finde ud af, hvad der skal til for at gå i front på området inden for bæredygtig ledelse og 
arbejdsliv?

Professor, Katherine Richardson, mener ikke, at man kan tale bæredygtighed på én streng, man bliver nødt 
til at se holistisk på det. Hun kommer med den sidste nye viden om, hvordan det går med udviklingen af 
bæredygtigheden på strategisk og globalt plan. 

Hvordan kan vi i fællesskab forstå bæredygtighed i et arbejdslivs-perspektiv, og hvordan sikrer vi det, vi 
kan kalde et ”Sustainable Worklife”? Ideen må, i lighed med den traditionelle bæredygtighedstanke, være, 
at ingen generation eller leder har ret til at forbruge verdens menneskelige ressourcer endeløst for alene at 
tilfredsstille lokale behov for vækst og fremdrift. Sådan mener erhvervspsykolog, Louise Dinesen.

Ledelsesrådgiver, Christian Ørsted vil demonstrere, at bæredygtighed handler om mere end miljø og tripple 
bottom line. Det handler også om, hvordan vi skaber organisationer, der i stedet for at kapitalisere og ud-
tømme ressourcer, opbygger dem og derfor bliver bedre til at skabe varig værdi over tid.

BÆREDYGTIG LEDELSE - KAN DET BETALE SIG? 



FOREDRAGSHOLDERNE

CHRISTIAN ØRSTED  
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter  
 
Christian Ørsted er en de mest efterspurgte foredragsholdere og rådgivere inden 
for sit felt; ledelse, samarbejde og bæredygtige forandringer. Senest kan Christian 
tilføje ekstern lektor på Reykjavik University, Iceland, til sit CV, hvor han undervi-
ser i ”Bæredygtigt Lederskab”. Det er et felt, som han er blandt frontløberne på. 
Netop nu skriver Christian på sin nyeste bog: ”Fatale Forandringer”. 
Han har skrevet adskillige bøger, heriblandt bogen ”livsfarlig ledelse”, som indtog 
1. pladsen på Børsens bestsellerliste. Christian er Cand.Merc’er og har i mere end 
20 år undervist og rådgivet ledere i en række danske og internationale virksomhe-
der samt offentlige organisationer.

LOUISE DINESEN 
Chefpsykolog, Cand.Psych og ekspert i psykosocialt arbejdsmiljø
 
Louise Dinesen er chefpsykolog med solid erfaring inden for transformationer i organi-
sationer som foretrukken partner inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder håndtering 
af påbud, kriser og konflikter. Louise er desuden ekstern lektor på Københavns Univer-
sitet og tilknyttet som censor på Forsvarsakademiets Masteruddannelse i ledelse. 

Endvidere er hun ekstern skribent af artikler i Børsen Executive. Louise har allerede nu 
undervist og holdt foredrag om Bæredygtig ledelse for både ledere, HR samt arbejds-
miljø- og tillidsrepræsentanter.

KATHERINE RICHARDSON  
Professor, forsker og vicedekan ved Københavns Universitet
 
Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet 
og leder af Sustainability Science Center. Hun var formand for Regeringens Klimakom-
mission og har siden 2015 været medlem af Danmarks Klimaråd.

Katherina Richardson blev i 2016 udnævnt som medlem af det ekspertpanel, som FN’s 
Generalsekretær nedsatte til at udarbejde The Global Sustainable Development Report 
2019.

Katherina er blandt de helt nye oplægsholdere men dybt funderet ekspert på bære-
dygtighed i organisationer.



TORSDAG  DEN 14. MAJ KL. 12.00 -16.30  - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
TIRSDAG DEN 19. MAJ KL. 12.00 -16.30 - VINGSTED, BREDSTEN VEJLE 

Vi står overfor et paradigmeskifte – måske en revolution - i måden vi arbejder på!
Det er en realitet, at nye generationer samt nye organisations- og ansættelsesformer er på vej ind på de 
danske arbejdspladser. Det stiller nye krav til vores måde at organisere os på, og arbejdspladsen forsvinder 
måske som den samlende organisation. Arbejdet frisættes af tid, struktur og sted. Det stiller nye krav til 
vores organisationer, til ledelsen og HR. 

Hvordan ser den fremtidige organisation ud, hvordan skal vi lede flere generationer og teams på tværs af 
organisationen? Hvad skal der til for at tiltrække, fastholde og forstå flere generationer, så der ikke opstår 
clashes mellem medarbejderne, ledere og HR? Hvem har ansvaret for at tilpasse sig den fremtidige ar-
bejdsplads og organisationsform - er det virksomhederne eller medarbejderne?

Vi stiller skarpt på, hvad der kendetegner fremtidens arbejdsplads og organisationsformer. Fremtidsforsker, 
Thomas Geuken, kommer ind på, hvilke tendenser og megatrends, der præger fremtidens organisering 
samt konsekvenserne for ledelsen, medarbejderne og HR.

Kultursociolog, Emilia Van Hauen siger farvel til EGOFEST og goddag til SAMSKABELSE & CO-CREATION
Hun mener, at fremtiden tilhører de organisationer, der kan få mennesker til at arbejde og skabe sammen 
på tværs af alt. Emilia har også stærke vinkler på, hvordan vi bygger bro over generationskløfter på ar-
bejdspladsen. Dermed præsenterer hun både fakta og myter om den unge generation.

Rådgiver, Mikkel Sandel Hansen, kommer med sit bud på, hvad der er vigtigt for den unge generation, hvad 
der motiverer dem, og hvorfor det er vigtigt med et ”purpose” i arbejdslivet for alle mennesker.

FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER, ORGANISATIONER 
OG GENERATIONER– EN REVOLUTION?



FOREDRAGSHOLDERNE

THOMAS GEUKEN
Associeret Direktør for Instituttet for fremtidsforskning, fremtidsforsker, 
Cand.Psych. og ledelsesrådgiver
 
Thomas Geuken er ekspert i fremtidsforskning og er en formidabel formidler af 
megatrends, tendenser og disses konsekvenser på samfund og marked. Gennem 
årrækker har han været strategisk rådgiver for regeringer, internationale institu-
tioner og topvirksomheder. Han har bl.a. stået i spidsen for Instituttets fremtids-
forskning om ”37 trends reshaping the future of work, workforce and workplace” 
og de strategiske konsekvenser disse får for ledelse og HR. Han inspirerer og pro-
vokerer mennesker på forskellige scener fra TEDx Talks, New York, Island, London, 
Grønlan til Lemvig og har artikuleret de vigtigste visionære dagsordner, tendenser 
og udviklingsmønstre, der aktivt former fremtiden.

EMILIA VAN HAUEN
Kultursociolog, foredragsholder og bestyrelsesmedlem 
 
Emilia van Hauen er ubetinget en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og 
citerede kultursociologer, hvad angår tidens trends og sociale tendenser i samfundet. 
Med en baggrund som cand.scient.soc og HD(A) samarbejder Emilia Van Hauen med 
en række organisationer og medier om fremtidens trends og organisationer. Emilia 
siger farvel til EGOFEST og goddag til SAMSKABELSE & CO-CREATION
Hun siger, at Fremtiden tilhører de organisationer, der kan få mennesker til at arbejde 
og skabe sammen på tværs af alt. Fra hierarkier, fag og køn til erfaringer, uddannelse 
og alder. Og som tør have et klart formål, der rækker udover bundlinje og hverdag. 
Neo-tribale fællesskaber er den måde, som de fremtidssikrede organisationer arbejder 
sammen på, mener Emilia.

MIKKEL SANDAL HANSEN
Partner i YC&_, forfatter til bogen #Youngster
 
Mikkel Sandal Hansen er, uddannet cand.merc.(SOL) fra CBS, og har de sidste år 
arbejdet som ekstern rådgiver. Mikkel skrev bogen #Youngster, der sætter fokus på at 
tiltrække og udvikle den næste generations talent. 

Han har hjulpet med at tiltrække og lede unge talenter hos store og små virksomheder 
samt offentlige organisationer fra hele landet. Han driver i dag YC&, hvor visionen er: 
”at hjælpe modige og progressive ledere med at sætte menneske og mening forrest i 
jagten på de ekstraordinære resultater.”



TIRSDAG DEN 08. SEPTEMBER KL. 12.00 -16.30  - VINGSTED, BREDSTEN VEJLE
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 12.00 -16.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN 

Der udkommer hvert minut nye bøger om ledelse, og de seneste spørgsmål er om ledelse overhovedet har 
en berettigelse i fremtiden – og i givet fald hvilken?
I jagten på at skabe vitale og sunde organisationer spirer nye ideer om purpose, paradoksledelse, Teal-or-
ganisationer og holacracy. 

Hvordan ser fremtidens ledelse og organisationer ud? Skal vi afskaffe ledelse og traditionelle organisati-
onsformer og dermed erstatte ledelse med selvledelse, selvstyrende teams og økosystemer? Hvad betyder 
dette i praksis, og skal vi integrere emotionelle og intuitive aspekter i ledelse?
      
Rane Willerslev er forgangsmand, når det kommer til at eksperimentere med at gøre ting anderledes. I 
hans ledelsesgerning har han udtalt: ”alt må forandres, for at alt kan blive, som det er.” Men hvordan 
gør vi alt anderledes uden at sætte kultur, medarbejdere og ikke mindst bundlinjen over styr?

Måske er vejen frem at slippe magten og kontrollen på chefgangen ved at erstatte den med tillid, indfly-
delse og frihed til medarbejderne, det er i hvert fald Ann-Christina Matzen Andreasens erfaring, som hun 
vil inspirere os med. 

Udover at sende ledelse på museum, skal organisationen måske designes anderledes for at kunne ”lede sig 
selv”. Erik Korsvik Østergaard vil gøre os kloge på med nye ledelses- og organsationsformer så som holacra-
cy, agile, lean start-up og Teal organisationer. Han kommer med konkrete eksempler på, hvordan det gøres 
i praksis, OG hvordan det skaleres til store organisationer..

SKAL LEDELSE PÅ MUSEUM – OG SKAL VI AFSKAFFE 
BÅDE LEDELSE OG FORMELLE ORGANISATIONER?



RANE WILLERSLEV
Antropolog, forfatter, professor og tidligere pelsjæger
 
Med Mastergrader fra henholdsvis AU, the University of Manchester samt en 
doktorgrad fra University of Cambridge, er det indiskutabelt, at Rane Willerslev er 
en yderst kompetent herre. Som antropolog har Rane Willerslevs måske vigtigste 
forskningsfelt, indtil videre været blandt det oprindelige folk fra Sibirien. Udover 
at forske er Rane Willerslev en anerkendt forfatter. Han har gennem sin karriere 
udgivet utallige artikler, uddrag til bøger m.m.. Selv har han skrevet ”Tænk vildt - 
det er guddommeligt at fejle”, hvor han udfolder sin filosofi om kreativitet, viden 
og ledelse. Med en spritny bog i april i 2019: “Rygrad og rummelighed” udfolder 
Rane, hvad der skal til for, at vi kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor 
gamle former konstant skal gentænkes

ANN-CHRISTINA MATZEN ANDREASEN 
Centerleder, Foredragsholder, Forfatter til ”Ledelse i virkeligheden”
 
Ann- Christina Matzen Andreasen er centerleder på Job, Aktivitets - og Kompeten-
cecenteret (JAC) i Gentofte Kommune. Ann-Christina har arbejdet systematisk med 
at slippe magten og kontrollen på chefgangen og erstatte det med tillid, indflydelse 
og frihed til medarbejderne. 

Frisættelsen af medarbejderne har medført, at virksomheden i dag er 90 % ledelsesløs 
med målbare resultater både på kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi. Virksomheden er 
blevet kåret til Danmarks Bedst Offentlige Arbejdsplads i 2018 samt Europas Bedste 
Offentlige Arbejdsplads i 2019.  

ERIK KORSVIK ØSTERGAARD   
Foredragsholder, ledelsesrådgiver, Partner og forfatter 
 
Erik er en af Danmarks førende ledelseseksperter, hvor han rådgiver om lederskab, 
strategi, forandringsledelse og organisatorisk transformation. Det har han gjort i mere 
end 15 år. Eriks passion for lederskab er blevet til to bøger; ”The responsive Leader”, 
som er udgivet i 2018 samt den spritnye bog fra 2019: ”Teal Dots in an Orange World 
– How to organize the workplace in the future”. I sine bøger udfordrer Erik den traditio-
nelle organisation og folder ud, hvordan moderne organisationsformer breder sig: Teal, 
Agile og Holacracy som nye former. Erik introducerer to vitale komponenter for fremti-
dens arbejde og arbejdsplads: “High tech and high touch for engaging the workplaces 
and teams of the future”. Erik Korsvik Østergaard har siden 2014 været partner og 
medstifter af selskabet Bloch & Østergaard.

FOREDRAGSHOLDERNE



HR UDEFRA OG IND: FREMTIDENS  
KUNDERELATION - TØR DU FRIGIVE KONTROLLEN? 

TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 12.00 -16.30 - VINGSTED, BREDSTEN VEJLE
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 12.00 -16.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
 
Vi har i mange år talt om ”kunden i centrum”. Det er der bred konsensus om er helt centralt for en veldre-
vet virksomhed. Men er det nok at have ”kunden i centrum” i fremtiden?  Relationen til kunderne er afgø-
rende, men hvor nær skal den være? Skal kunden sidde med ved bestyrelsesbordet, hos R&D –  og være helt 
inde i virksomhedens sjæl? Hvordan vil kunderne påvirke udviklingen af vores organisation, vores medarbej-
dere og HR?

Det stiller os med en refleksion over, hvordan fremtidens forhold mellem kunde, virksomhed og medarbej-
dere bliver? 

Til dette Academy vil fremtidsforsker, Nicklas Larsen, give sit take på, hvordan fremtidens kunderelation ser 
ud med afsæt i den nyeste forskning på området.

CEO og en af dansk erhvervslivs mest visionære og utraditionelle ledere, Erick Thürmer, kommer og fortæl-
ler os om, hvordan utraditionel ledelse, kortslutning af egen virksomhed og kunder er en direkte årsag til 
fremtidssikringen af hans oldefars succesfulde virksomhed. 

Nicklas Larsen og Erick Thürmer flankeres af CEO for Tivoli, Lars Liebst, som i dag allerede udfordrer den 
klassiske transaktion. Tivoli har formået at være ekstrem kundedrevet og lader kunderne være med til at 
inspirere, hvilken retning tivoli skal tage. 

Tør du lægge produktudvikling og strategiplanlægning i hænderne på dine kunder og sammen skabe jeres 
vej ind i fremtiden?



FOREDRAGSHOLDERNE

NICKLAS LARSEN  
Fremtidsforsker, foredragsholder og forretningsudvikler
 
Nicklas Larsen er specialiseret i fremtidsforskning og fokuserer på skæringspunk-
tet mellem teknologi, forbrugeradfærd, sundhed og medier i hans arbejde for 
bl.a. IKEA, NRK og den nordiske sundhedssektor. Den alsidige fremtidsforsker ar-
bejder med organisatorisk scenarieplanlægning og Agenda 2030, med det formål 
at organisationer, individer og beslutningstagere kan gå oplyste ind i fremtiden og 
kan tage bedre beslutninger i nutiden. Nicklas er seniorrådgiver og ansvarlig for 
medlemsservice hos Instituttet for Fremtidsforskning, han er en del af UNESCO’s 
Global Futures Literacy Network og vil i sit oplæg stille skarpt på de udviklings-
træk, der karakteriserer fremtidens relationer mellem virksomheder, medarbejdere 
og forbrugere. 

LARS LIEBST
Administrerende direktør i Tivoli, bestyrelsesformand i TV2 og medlem af  
Det Nationale Turismeforum

I 2018 fik Lars Liebst FSRs Erhvervspris for at forny Tivoli. Lars Liebst har kontinuerligt 
formået at forandre og forny Tivoli med stor respekt for traditionerne. Tivoli har været 
igennem en fantastisk udviklingsproces og fremstår i dag mere end nogensinde som 
en moderne attraktion, selv om haven fylder 175 år. Lars blev i 1996 udpeget som 
manden, der skulle vende Tivolis kritiske situation. Han har vendt skuden og undersku-
det til mio.-overskud med afsæt i strategien om at gøre Tivoli til en helårsvirksomhed. 
Lars Liebst er endvidere formand for bestyrelsen i Royal Arena samt i Industriens Alme-
ne Arbejdsgiverforening. Han er medlem af både DIs hovedbestyrelse og bestyrelsen i 
Schackenborg Fonden.

ERICK THÜRMER
CEO, entreprenør, bestyrelsesmedlem, garderhusar, forfatter og  
fakultetsmedlem for Singularity University 
 
Erick Thürmer er kendt som Mr. Disruption, 3D verdenspatent ejer og 4. generations 
virksomhedsejer. Han er en af dansk erhvervslivs mest visionære ledere. Han er ekspert 
i teknologier og ledelsestransformationer. Han har kortsluttet sin egen virksomhed, 
hvor han fyrede sig selv og bestyrelsen, kasserede virksomhedens 120-årige fundament 
og startede fra bunden. Dette sikrede virksomhedens fremtid. Han rådgiver andre 
ledere om eksponentiel transformation og forretning. Erik er en af de eneste danske 
Adm Direktører, der har deltaget i executive-programmet på Singularity University. 
Han er endvidere medlem af Erhvervsministeriets Disruption Taskforce og Børsens Dis-
ruptionsråd og har skrevet bogen: ”Den spirituelle CEO” om sit perspektiv på fremtiden 
for virksomheder og mennesker.
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