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

”For mig er Hartmanns Academy den måske
stærkeste vidensplatform og inspirationsnetværk i Danmark for travle professionelle ledere
og HR.
Vi samles 3-4 gange årligt i Danmarks Radios
flotte koncerthus, hvor vi belyser de vigtigste
temaer på ledelses- og HR-dagsordenen netop
nu med inspiration fra top kvalificerede anerkendte erhvervsfolk, forskere og videnspersoner.
Vi anstrenger os for, at tiden investeret skal
give maximalt outcome – og det er vores mål
at styrke ledelse og HRs viden og handlekraft
indenfor de vigtigste temaer i organisationerne
netop nu.
Det er berigende at vide, at mange af vores
medlemmer går hjem og bruger den inspiration, de har fået - direkte i deres hverdag.
Når så få timers intensiv inspiration med nyeste viden og praksis om ledelses- og HR temaer
udmønter sig i konkrete positive forandringer
i organisationerne – så giver det rigtig meget
mening!
Medlemskaberne inkluderer en god frokost
samt mulighed for at invitere op til seks gæster
med henover året. Det skyldes, at vi tror på, at
ledelse og HR udvikles i relationer.
Og vi ser, at vores kunder bruger det som ”frikvarter” for ledergrupper, kompetenceudvikling
for HR afdelinger eller som kundearrangementer for deres kunder”

Anne-Mette Ravn, CEO i Hartmanns
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•

Vi står midt i en genstart efter- eller med Corona, og øverst på •
dagsordenen hos ledere og HR står:

•
•
•
•

Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft
Genstart eller nytænkning af fællesskaber og teamdynamik
At bryde vaner og genopfinde ledelse og forretningsmodeller
Kreativitet, improvisation, opfindsomhed i ledelse og
læring i en agil verden

Du kan tilbyde dine medarbejdere kompetenceudvikling
Du får relationer og netværk

MEDLEMSKABET INKLUDERER

•
•
•
•
•

Et stort VIP arrangement
To arrangementer med oplæg og frokost
To Masterclass webinarer
Ét ”indflyvnings-webinar”
Mulighed for at medbringe i alt seks gæster i løbet af året

Dvs. medlemskabet inkluderer tre arrangementer med oplæg
Det er gigantiske temaer for ledelse og HR i Danmark og gloog frokost, og som noget særligt ved Hartmanns Academy
balt i nogle udfordrende år, der på mange måder ændrer vores
kan du med dit medlemskab invitere seks gæster med i løbet
måde at arbejde og lede på.
af 2022.
Dét er temaerne på Hartmanns Academy 2022 – hvor nyeste
forskning blandes med teori og praksis fra nogle af Danmarks Udover de tre arrangementer inkluderer medlemskabet
ét ”indflyvnings-webinar” og to ”masterclass webinarer”
førende inspiratorer og oplægsholdere.
mellem arrangementerne. Første webinar er en ”indflyvning”
Med en ny virkelighed med fortsat usikkerhed og uforudsitil årets program med perspektivering af temaerne og inspiragelighed stilles der større krav om opfindsomhed, at lære på
tion til læsestof og praksiscases.
nye måder samt evne omstilling og transformationer. Vi må
Masterclasses har til formål at opsamle og støtte forankringen
omfavne nye forretningsmodeller, nye paradigmer og nye
af læringen i organisationen med afsæt i temaerne.
praksisser for god ledelse og HR.
I 2022 inviterer vi de dygtigste inspiratorer fra ledelses-, Prisen for et medlemskab er 19.500 kr. ekskl. moms.
forsknings-, kultur- og sportsverdenen til at løfte, udfordre og
inspirere os. Og som noget helt særligt slutter vi 2022 af med
Anders Matthesen til et VIP-arrangement.
Temaerne i 2022 er:

•
•
•

Genstart og revitalisering af fællesskab og sammenhængskraft - Og kan individualister egentlig skabe en
homogen enhed?
Forny præstationsevnen og genopfind lederskabet i en
forandring - Hvordan bryder vi vaner, skaber nyt strategisk fokus og udfolder menneskers maximale potentiale?
VIP arrangement - Ledelsesmæssig kreativitet, improvisation og livslang læring i en agil verden - Og kan vi
samtidig gøre os umage?

UDBYTTE

•
•
•

LOKATION

Hartmanns Academy afholdes i det smukke DR Koncerthuset
i København. De er eksperter i at skabe trygge events, som
lever op til alle corona-restriktioner. Du og dine gæster bydes
på portionsanrettet frokost, og der er frugt, vand, kaffe og te
under hele arrangementet.

TILMELDING

Før hvert arrangement udsendes en invitation med et link,
hvori du fortæller os, om du deltager, og hvilke gæster du evt.
tager med.

Du får nyeste viden, forskning og praksis inden for ledelse
samt People & Culture
KØB DIT HARTMANNS
Du kan skabe kunde- og kollegapleje
hartmanns.dk/hacademy
Du bliver kompetenceudviklet

ACADEMY HER:
*Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

BÆREDYGTIG LEDELSE - KAN DET BETALE SIG?

GENSTART OG REVITALISÉR FÆLLESSKABET
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Kriser ognavigerer
dybe forandringer
organisationer
rammer
både den enkelte
og fællesskabet.
Når fælHvordan
vi som lederei og
HR i en verden,
hvor kompleksiteten,
globaliseringen
og fragmenterinlesskabet
er
kommet
på
gyngende
grund,
så
vakler
samarbejdet
og
sammenhængskraften
også.
gen aldrig har været større? Udviklingstrangen dominerer og ord som agilitet, disruption, transformation
og
Efter snart er
to daglige
år, hvormantraer.
mange har
sendt
medarbejdere
hjem, mange
arbejdet
og andre
acceleration
Stress
eksploderer
på alle niveauer,
og somhar
ledelse
og HRalene
forventes
vi at i
frontlinjen,
er –der
behov
for,
atrammes
arbejdsfællesskabet
genopfindes.
De medarbejdere, vi sendte hjem
håndtere
dette
mens
vi selv
kan
af ”fartblindhed”,
stress og meningsløshed.
eller ud i ”risiko-zonen”, er ikke de samme, som er kommet retur.
Svend
Brinkmann
blandt landets
eftertragtede
oplægsholdere
med
i bestsellerne
fast”,
Hvordan
sikrer vier
relationerne
og mest
samarbejdet
og giver
en oplevelse
afafsæt
forbundethed
og ”Stå
mening?
som opfordrer til modstand mod tidens udviklingstrang og ”Gå glip – om begrænsningens kunst i en grænseløs
tid” om,
hvordan
Vi sætter
fokus
på: vi indretter os for at kunne stå fast på det, der er væsentligt og meningsfuldt – både
i -livet
og
arbejdslivet.
Deratfindes
en udbredt
frygt for athvis
gå glip
af noget, kaldet Fear oferMissing
Out (eller
Hvad skal der til for
revitalisere
fællesskaber,
sammenhængskraften
gået tabt?
FOMO). Svend Brinkmann fortæller i foredraget om, hvordan mådehold og det at gå glip af noget ikke bare
- Hvilke psykologiske understrømme påvirker arbejdslivet?
er en nødvendighed i en grænseløs udviklingskultur, men også er en indre del af et godt liv – både etisk,
- Hvordan genstarter
man teamets samarbejde i et virvar af modsatrettede interesser?
eksistentielt
og psykologisk.

- Hvordan skaber man nye begyndelser, når situationen er fastlåst og konflikterne spirer?
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Om ledelse af talenter, high perfomance og samling af individualister til en homogen enhed.
Nikolaj Jacobsen og Morten Ankerdal vil i en samtale vende landstrænerens kompromisløse ledelsesstil, der indeholder lige så meget seriøsitet som humor. De muntre kommentarer kommer i en
lind strøm, når man er sammen med Nikolaj Jacobsen.
Men den humoristiske landstræner er også temperamentsfuld. Der bliver stillet store og ind i mellem højlydte krav til spillerne. Det kan han, fordi han samtidig sætter en dyd i at kende spillerne
indgående. Under Nikolajs ledelse har landsholdet gennemgået et stort kultur-arbejde. ”De havde
store resultater, men var ikke bevidste om, hvad det vil sige at være verdens bedste hold”.
I dag er der klare rammer og aftaler for, hvad det betyder at bære den rød-hvide trøje. Derfor
hænger der altid store plancher i landsholdets omklædningsrum, og det er spillernes egne krav til
hinanden de læser, når de kigger op på væggene før en kamp.
Hør Nikolaj fortælle om de metoder, han benytter, for at få sine spillere til at yde deres ypperste og
endda bedre end, hvad de selv troede var muligt.
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CHRISTIAN ØRSTED
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatteren bag bestselleren
”livsfarlig
ledelse”
STINE REINTOFT
Cand.psych. erhvervspsykolog og forfatter
Christian Ørsted er en de mest efterspurgte foredragsholdere og rådgivere
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LOUISE DINESEN
Chefpsykolog, Cand.Psych og ekspert i psykisk arbejdsmiljø
Louise Dinesen er chefpsykolog med solid erfaring indenfor transformationer i organisationer som foretrukken partner indenfor psykisk arbejdsmiljø, herunder håndtering af påbud, kriser og konflikter. Louise er desuden ekstern lektor på Københavns
Universitet og tilknyttet som censor på Forsvarsakademiets Masteruddannelse i
ledelse.
Endvidere er hun ekstern skribent af artikler i Børsen Executive. Louise har allerede
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Nikolaj er landstræner for det danske herrelandshold i håndbold og
tidligere professionel håndboldspiller i Tyskland. I 2017 overtog Nikolaj
Jacobsen jobbet som landstræner for det danske herrelandshold – et
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ina 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 bæredygtighed i organisationer.

MORTEN ANKERDAL
Journalist og studievært på TV2 sporten
MORTEN ANKERDAL er journalist med over 20 års erfaring med TV.
Han har dækket næsten alle store sportsbegivenheder i Danmark og
resten af verden. Da opturen for det danske herrelandshold for alvor
tog fart, var det med Morten Ankerdal og Nikolaj Jacobsen som fast
makkerpar i TV 2s håndboldstudier.

GENOPFIND LEDELSE OG FORNY
PRÆSTATIONSEVNEN I EN FORANDRINGSTID

- hvordan bryder vi vaner, skaber nyt strategisk fokus og udfolder
menneskers maximale potentiale efter-, eller med Corona?
08. SEPTEMBER KL. 12.00 - 15.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN

Se muligheden for en reel forandring! Tiden kalder på dygtigt transformerende lederskab.
• Hvordan bliver vi – eller støtter vi – det bedste transformerende lederskab?
• Hvordan katalyserer vi forandringer og bygger resiliente organisationer?
• Hvordan frigør vi vores eget og vores teams fulde potentiale i en forandringstid?
Evnen til at frisætte det menneskelige potentiale er - og bliver – nøglen til centrale behov i organisationen: Drive, innovation, tiltrække de bedste mennesker til at arbejde for dig, præstationer på
højeste niveau, vedvarende organisatorisk succes og ikke mindst at tackle vores globale udfordringer med klima, bæredygtighed og social lighed.
Uanset om man er en privat eller offentlig organisation, står vi i en delikat balanceakt mellem drift,
transformation, visioner med mening og regulering
Frem for at vende tilbage til ”gamle” forretningsmodeller og ledelsesstile, har vi netop nu en unik
mulighed for at bruge det åbne forandringsvindue, som krisen har skabt, for udvikling mod en mere
menneskecentrisk, digital og bæredygtig fremtid. Efter længere tid med kriseledelse kan vi forny
præstationsevnen og genopfinde lederskabet.
Mikael Trolle tager afsæt i ”Dreams & Details Leadership modellen”, som han og Jim Hagemann
Snabe har udviklet sammen. Endvidere bruger han aktivt “Servant Leadership” filosofien til at aktivere vores potentiale for udvikling og præstationer samt evnen til at drage fordel af fremtidens
muligheder.
Anne Sophia Hermannsen vil med sin kritiske tilgang giver sit syn på ledelse og de udfordringer vi
står overfor i dag. Hvordan holdes medarbejderne motiveret, når der er forandringer? Hvad betyder
det for organisationskulturen? Anne Sophia har desuden et klart blik for, hvad fremtidens medarbejdere forventer af deres leder.
Spørgsmålet er, kan vi genfinde lederskabet, eller skal vi bare bruge vores sunde fornuft? Er det lidt
som at få gammel vin på nye flasker?

FOREDRAGSHOLDERNE

MIKAEL TROLLE
CEO for Idonea, foredragsholder og forfatter
Mikael er en kendt foredragsholder, konsulent og virksomhedsrådgiver. Hans unikke indsigt og perspektiv på ledelse, motivation og engagement har fået ham til at arbejde med en række danske og
internationale institutioner og virksomheder. Det drejer sig blandt andet om Novo Nordisk, regeringen,
Det Kongelige Teater og DR.
Mikael er (sammen med Jim Hagemann Snabe) forfatter til bogen ’Dreams and Details’ – Genopfind
din virksomhed og dit lederskab fra en styrket position. Mikael Trolle mener, at godt lederskab er at vide,
hvordan man gentænker og genopfinder sin virksomhed igen og igen.
Derudover er Mikael gæsteunderviser på Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU)

ANNE SOPHIA HERMANSEN
Kulturkommentator, bestyrelsesmedlem, ordstyrer og foredragsholder
Anne Sophia Hermansen er anerkendt som en af Danmarks mest indflydelsesrige samfundsdebattører.
Hun er på Politikens årlige liste over landets 100 mest markante meningsdannere, og er desuden beskrevet som en af de kvinder uden for politik med mest indflydelse på samfundsdebatten. Sidste nyt er, at
hun barsler med en bog.
Som foredragsholder fortæller hun gerne om, hvordan hun bedriver forandringsledelse, skaber resultater og får det bedste (og værste) frem i medarbejderne. Hendes foredrag er utraditionelle og muntert
provokerende.
Til daglig er hun kulturkommentator, kritiker og litteraturhistoriker på Berlingske og har i sin tid som kulturredaktør og redaktionschef (2017-2020) ved samme medie gennemført en massiv forandringsproces.
Derudover har hun været pressechef i 10 år i den finansielle sektor og i alt været leder i 15 år.

VIP ARRANGEMENT:
FÅ SUCCES MED AT VEKSLE GAMLE VANER TIL
LÆRING OG KREATIVITET I EN AGIL VERDEN
- Og kan vi samtidig gøre os umage?
15. NOVEMBER KL. 12.00 - 15.30 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN

Måske står vi midt i udviklingen af ”Den Lærende Organisation Version 2.0”
Hvem andre end en professor i kreativitet og læring, en nytænkende anerkendt erhvervsmand og
en af landets skarpeste stand-up komikere kan til sammen løfte dette emne til nye højder?
Mere end nogensinde har vi behov for medarbejdere, ledere, HR og organisationer, som kan præstere, trives og udvikle sig løbende, flydende og på et minimum af fast grund. At vi som organisationer kan opløse gamle vaner og trives med at være ”de evige nybegyndere”:
•
•
•
•

Vi laver agile projekt-teams med scrum og sprints på ugentlig basis. Teams som sammensættes og opløses med 3 måneders perspektiver, og skal kunne præstere fra day one.
Vi har ugentlige produktlanceringer, som tidligere var årlige, hvor vi går med ”minimum viabel
product”. Hvormed træning må retænkes til ”Learn-as-we-go” – hvilket igen kræver en kultur,
som er nysgerrig, legende og risikovillig.
Vi sammensætter, opløser og omstrukturerer vores arbejdsstyrke igen og igen – på tværs af
landegrænser, tidszoner og på tværs af faste og løskoblede ansatte.
Vi skal konstant adoptere nye organisering, er nye processer, nye systemer, nye teams og kolleger – hvilket kræver, at vi evner at skabe ultrastærke lærings- og adaptionsprocesser og trygge
miljøer, hvor vi trives med at være ”den evige nybegynder”…

Mere end nogensinde har vi behov for, at vi kan udfordre gamle vaner og veksle dem til læring og
kreativ tænkning – både personligt og i arbejdslivet.
Vi slutter af med et stort VIP-arrangement, hvor vi har hele 3 inspiratorer, som vil udfolde kreativitet, ledelse, innovation og det at gøre sig umage og få succes.
Lene Tanggaard, Professor og forsker i kreativitet og læring, indtager scenen i en duet med den
innovative og karismatiske erhvervsmand Christian Stadil. De har sammen skrevet bogen ”I bad
med Picasso” og er anerkendte for at bringe nyt lys og inspiration på emnet kreativitet, læring og
succesfuld udvikling i organisationer.
Anders Matthesen slutter af med sin skæve, provokerende, filosofiske og humoristiske stil og vinkel
på dagens tema. Han vil også udfordre os på, hvordan vi bruger kreativitet i hverdagen, hvordan
vi gør os umage, og hvordan vi skaber succes.
Anders Matthesens holdning er blandt andet, ”at vi leder virksomheden sammen og tager alle beslutninger selv”.

FOREDRAGSHOLDERNE
LENE TANGGAARD
Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og professor på
Aalborg Universitet , hvor Lene forsker i kreativitet og læring.
Hun har skrevet flere bestsellere, blandt andet ”I bad med Picasso – sådan
bliver du mere kreativ” sammen med Christian Stadil og senest ”Læringsglemsel”
Foruden flere bøger om kreativitet og læring, er Lene forfatter til en lang
række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Lene Tanggaards har
gjort det til sin mission at formidle videnskab til praksis, hvilket giver virksomheder mulighed for at udvikle og forløse menneskers fulde potentiale.

CHRISTIAN STADIL
Erhvervsmand, foredragsholder og forfatter
Christian Stadil er en af Danmarks mest karismatiske erhvervsledere.
Han ejer og er CEO for konglomeratet Thornico A/S, der omfatter over
120 operationelle virksomheder indenfor fødevarer, shipping, teknologi, fast ejendom, finansiering, emballering og sport og mode, herunder den kendte sportsvirksomhed Hummel.
Christian er anerkendt for at evne BÅDE økonomisk og menneskelig
vækst i ledelse. Han demonstrerer, hvorfor kreativitet er vigtigt, hvis
man vil skabe resultater, og ikke mindst hvordan meningsskabelse og
menneskelig udvikling er essentiel i driften af sin virksomhed.
Christian er ligeledes kendt for en anderledes tilgang til markedsføring. Christians filosofi som leder er; at give, før man kan få, fordi alt
du gør, har konsekvenser. Med denne forudsætning er Company Karma” er blevet en forretningsfilosofi for Christian, og det er ligeledes
titlen på den bog, han har skrevet sammen med Steen Hildebrandt.

ANDERS MATTHESEN
Standupkomiker, skuespiller, sangskriver, manuskriptforfatter,
forfatter og instruktør.
”Man skal høre sandheden fra børn, fulde folk og Anders Matthesen”…
Matthesen har i mange år arbejdet under navnet Anden som dansk komiker, men arbejder også som skuespiller, manuskriptforfatter, forfatter
og instruktør. Han har holdninger, som kan sætte tingene på spidsen.
Anders Matthesen har gjort sit navn kendt med sin unikke stand-up stil
med en blanding af utrolig høj kvalitet, filosofiske emner og banebrydende comedy.
I 2021 har Anders Matthesen udgivet bogen: ”Livsstil er en livsstil. En selvhjælpsbog der kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv - med selvhjælp”

OM HARTMANNS
Hartmanns er et konsulenthus i jobmarkedet med kompetenceområderne; ansættelse, udvikling,
fastholdelse, forandring og afvikling.
Med Hartmanns får du perspektiv. Vi mener, at når vi taler ansættelser, må vi også tale fastholdelse og
udvikling. Vi ved, at når man opsiger, er det oftest en del af en større forandring, som fører organisationen
til et nyt sted med fortsat behov for at tiltrække talenter. Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver har vi et
psykosocialt perspektiv på udvikling af organisationer, ledelse og mennesker.
Med afsæt i vores kompetenceområder, tilbyder vi dig en partner med et bredere perspektiv og med dyb
specialisering. ”Future of work” kræver helhedsorienterede løsninger med specialist kompetencer.

HARTMANNS A/S
+45 7020 0383
WWW.HARTMANNS.DK
ACADEMY@HARTMANNS.DK

