Regen:lab

Design af
fremtidens
regenerative
organisation

ReGen:Lab - Promentum

12 måneders værdiskabende
organisationsudviklingsforløb
Ledere på tværs af brancher og sektorer konfronteres
disse år med en lang række udfordringer som klimakrise, Covid-19, flygtningekrise, stigende stress og
bemandingsproblemer på arbejdsmarkedet, knaphed på ressourcer, forsyningsudfordringer, digital
disruption, osv.
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Som deltager på dette udviklingsforløb bliver din
virksomhed, afdeling eller team mere regenerativ og
herved parat til at agere i et mere komplekst landskab og blive ved med at skabe værdi.
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Hvad er ‘det regenerative’?
Fakta

Den nye norm er, at ledere i dag skal
forstå, at fremtidens virksomheder er
bæredygtige i betydningen, at de er
regenerative. Det betyder, at virksomheder revitaliserer og genopbygger,
og dermed bidrager med mere værdi
end de tager, i de livs- og økosystemer,
de er del af. Det gælder i den enkelte
medarbejders liv, til samfundet, verden
og naturen. Den regenerative virksomhedsmodel har fokus både på den
kultur, som ledere og medarbejdere
skaber i dagligdagen, og på relationerne til kunder, borgere, samarbejdspartnere, leverandører, natur og miljø.

Bæredygtighed
Fakta

Det er ikke muligt at komme uden om
bæredygtighed, hvis du driver virksomhed i dag og vil gøre det i fremtiden.
Den bæredygtige tilgang er dog ikke
tilstrækkelig længere. Bæredygtighed
fastholder status quo ved ikke at gøre
mere skade, end vi allerede har gjort.
Og det har været et fint udgangspunkt
indtil videre. Men nu bliver vi nødt til at
tænke regenerativt. For med den regenerative logik går vi et skridt videre:
i stedet for at fastholde status quo, så
skal vi begynde at genopbygge økologisk kapacitet samt menneskelig trivsel og sundhed. Vi skal efterlade mere
værdi, end vi tager.

Re-genererende

Bæredygtig

De-genererende

Promentum er et konsulenthus, der arbejder for at skabe bedre
verdener ved at støtte virksomheder og organisationer på
deres regenerative rejse og ved selv at udvikle os i samme
retning. Se mere på www.promentum.dk
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HVORFOR
DELTAGE I
ReGen:Lab?

4 trends der kalder på en
mere regenerativ ledelse
og bevidsthed:

#1
Fremtidens unge
arbejdskraft

#2
Fremtidens organisationer

insisterer på det meningsfulde og livgivende arbejdsliv. De vil bidrage til verden
gennem produkter og ydelser, de selv kan
stå inde for, og de vil gå energifyldte på og
fra arbejde, samtidig med at de kræver, at
de kan være noget for deres familie, når
de kommer hjem. De kalder på ledelse, der
arbejder formålsbaseret, skaber balance
mellem trivsel og præstationer, og de kræver frihed un-der ansvar.

er agile og resiliente. Organisationer skal
kunne bevæge sig hurtigt og kunne forandre sig med ændrede eksistensvilkår, hurtigt skiftende forbrugermønstre og kriser.
Det er de organisationer, der samarbejder
på tværs af fagligheder, brancher og
sektorer, og som sætter medarbejdernes
faglige kompetencer fri og realiserer deres
potentiale.

#3
Fremtidens bevidste
forbrugere

#2
Fremtidens
borgere flytter

køber produkter fra ansvarsbevidste
virksomheder. De stiller spørgsmål som:
“jeg kan købe dette produkt – men har jeg
egentlig brug for det? Hvordan er det lavet,
hvad er det lavet af, hvem har lavet det?”
De stiller krav til produkters og ydelsers
gennemsigtighed samt sociale og miljømæssige ansvarlig-hed. De deler, bytter
og køber hellere mindre og bedre - end
mere og nyt.

til kommuner, der arbejder med udvikling
af meningsfulde praksisser i skoler og
dagtilbud, på ud-dannelsesområdet, PPR,
ældreområdet, inden for job- og beskæftigelse osv. Altså kommuner der helt
grundlæggende har fokus på borgerens
livssituation. De flytter til kommuner der
arbejder innovativt og tænker natur, kultur,
erhvervsliv og civilsamfund sammen.

”Hvis vores virksomheder og organisationer skal lykkes i
ovenstående kompleksitet, er vejen Regenerativ.”
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Dette udviklingsforløbs mål er, at I som deltagende organisationer gennem 12 måneder får skabt værdi med at lede, organisere
og udvikle værdiskabende og forretningsmæssige processer og
resultater med afsæt i den regenerative tilgang.

ReGen:Labs specifikke
formål er:
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Organisationsudviklende og
værdiskabende
Primært: At udvikle tidssvarende og
fremtidssikrede organisationer og hverdagspraksisser med specifikt fokus på de
regenerative principper og herved sikre
en stærk værdiskabelse for den enkelte
virksomhed. Forløbet sikrer, at organisationerne i praksis arbejder med en værdiskabende omstilling af deres organisation, kultur og forretning med afsæt i den
regenerative tilgang.
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Forsknings-producerende

Sekundært: At dokumentere organisationernes arbejde med at undersøge, afprøve og evaluere deres tiltag og indsatser.
Dette sikres ved, at erfaringer, metoder
og resultater systematisk dokumenteres
og formidles til deltagere og omverdenen
i samarbejde med Institut for Kultur og
Læring, Aalborg Universitet.
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Effekt

Som deltagende organisation/virksomhed får I værdiskabende viden om
grundprincipperne i den regenerative
tilgang som en integreret del i omstillingen af virksomhedens ledelse, organisation, kultur og forretning samt

Udbytte
5 hovedeffekter for jeres

organisationer og virksomheder arbejder med den regenerative tilgang.
I arbejder med værktøjer og modeller
fra danske og internationale vidensmiljøer og får sparring fra Promentum
og de øvrige deltagende virksomheder
på relevante problemstillinger. Herved
opnår I følgende hovedeffekter:

Gennem en revitalisering af
jeres kultur opnår I et livgi-

vende boost i jeres interne

relationer samt jeres måde

virksomhed/organisation:

at lede og organisere hver-

I udvikler et strategisk ro-

I opnår indsigt i den skiften-

værdiskabelse med det for-

bæredygtige fremtid - og

ad-map for regenerativ

mål at gøre jer mere attraktive for fremtidens arbejds-

kraft, forbrugere og borgere

dagens opgaver på

de globale kontekst og den
kan kommunikere behovet

for transformation på virksomhedsniveau

I opnår organisatorisk og

I bygger grundlaget for, at

skabelse gennem konkrete

ledende position i at drive

forretningsmæssig værdi-

indsatser og projekter inden
for en regenerativ tilgang til
bæredygtighed
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inspiration og indsigt i, hvordan andre

virksomheden indtager en

forandring til en regenerativ
fremtid
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Laboratorie
(LAB)-formatet
er et læringsformat, der sikrer organisatorisk
læring via praksisfællesskaber.
LAB-formatet er bygget op om oplæg,
teach-back, undersøgelsesprocesser, refleksioner, design-sessioner, innovationsprocesser samt afprøvninger og justeringer i praksis, samt videndeling og praksisforskning.
Formatet kræver mod, handlekraft, vedholdenhed og nysgerrighed hos de deltagende
ledere og medarbejdere, før det viser sin
styrke.
LAB-formatet trækker på Promentums rolle
både som oplægsholdere, som facilitatorer
af processer og på at stille sig i en undrende, ikke-vidende og lærende position, hvor vi
som virksomhed også bevæger os og lærer
undervejs.

LAB-formatet er udviklet og testet af virksomheden AGORA i arbejdet med gentænkning af fremtidens organisationer.
Det bygger på ideen om, at vi alle er
eksperter på noget og ingen er på
alt. Endvidere bygger det på, at
reel innovation sker i tværgående og tværsektorielle vidensmiljøer, hvor vi undersøger nybrud sammen.

Tre greb ved formen:
#1 ”Live”-værdiskabelse for den enkelte virksomhed. I kan kun deltage, hvis I arbejder med
processer, organiseringer eller andet I alligevel
skal lykkes med. Sammen SKAL vi skabe direkte
værdi for jeres virksomhed
#2 Innovative praksisser, organiseringer og
prøvehandlinger i hverdagen. Formatet skal
tilbyde helt nye praksisser for alle deltagende
virksomheder
#3 Radikal åbenhed og direkte kommunikation
om, hvad der er svært, og hvad der skaber ekstraordinære resultater – regenerative praksisser.
Formatet kræver, at vi er til stede som mennesker,
og at vi ærligt går til de udfordringer, der holder
os vågne om natten
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Praktisk

Forløbet varer 12 måneder og gennemføres i
perioden juni 2022 - maj 2023
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8 juni - 1/2 dags intro: 13-16

11 januar - workshop-dag 10-17

25 - 26 august - 2 dages internat

1 marts - workshop-dag 10-17

3 oktober - workshop-dag 10-17

19 april - workshop-dag 10-17

30 november - workshop-dag 10-17

31 maj - workshop-dag 10-17

Intro (½ dag)

Introduktion til forløbet som helhed. Præsentation af
virksomheder. Intro til LAB-formatet. Præsentation
til kortlægningsværktøj (forundersøgelse), der vil
skabe status over den bæredygtige og regenerative
rejse i jeres virksomhed/organisation.

Internat (2 dage)

Analyse af jeres data fra forundersøgelse. Grundig
indføring i bæredygtighedsfeltet med særligt fokus
på den regenerative tilgang. Indsigt i egen og de
andre deltagende organisationers kontekst, erfaringer og udfordringer Etablering af et fortroligt og
tillidsfuldt udviklings- og læringsrum. Overblik over
den resterende del af forløbet samt konkrete aftaler
om prøvehandlinger og næste skridt.

6 workshops (6 x 1 dag)

På de 6 workshops arbejder I fra kl.10-17 med følgende:
Et tema inden for det regenerative felt som værtsvirksomheden selv vælger i dialog med Promentum
og de andre deltagere
Processer, værktøjer og begreber fra den regenerative tilgang til bæredygtig omstilling, der udvikles
til den enkelte virksomhed
Videndeling, erfaringsudveksling samt kobling til
egen virksomheds konkrete udfordringer og kontekst
Målrettet sparring og drøftelse af relevante temaer
og udfordringer
Løbende evaluering af konkret værdiskabelse i
virksomhederne
Planlægning af fremadrettede indsatser i egen
virksomhed koblet til strategien for de næste år
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PRIS DKK 59.900 pr.
deltagervirksomhed

Forløbet varer 12 måneder
og gennemføres i perioden
juni 2022 - maj 2023.
Promentum står for alle udgifter forbundet med 1/2 dags
introduktion samt 2-dages internat. Deltagervirksomhederne bidrager med lokaler og forplejning på de enkelte 1-dags
workshops
Til hver workshop kan den enkelte organisation møde op med
3-4 personer. Det forventes at den deltagende chef/leder er
med alle 8 1/2 dage for at sikre sammenhæng i transformationsprocessen. Andre ledere eller medarbejdere kan komme
med på skift, hvis det ønskes.

Kontakt for mere viden:
Tim Struck

Jakob Nørlem

Mail ts@promentum.dk

Mail jn@promentum.dk

Seniorkonsulent

Seniorkonsulent

tel 2030 2128

tel 5170 5251

Rune Erlangsen

Sille Brøste

Mail re@promentum.dk

Mail sb@promentum.dk

Konsulent

tel 2293 9125

Juniorkonsulent
tel 2989 9883
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Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K
promentum@promentum.dk
Tlf: 3161 6026
CVR nr: 41813911

