Få sat forbedringsinitiativerne ”ordentligt i søen”

IMPROVE

Kickoff Workshop
Det er desværre ikke bare lige, at bede nogen om

Derved skabes den største sikkerhed for, at teamet

at gennemføre et forbedringsinitiativ. Det er på flere

er bakket op af både ledelsen og de vigtigste

områder en meget anderledes måde, man skal

interessenter, og at grundlaget for gennemførelse

gennemføre forbedringsinitiativer på, end typiske

af initiativet er på plads.

udviklings- eller leverance-projekter. Fx handler det
meget om forandringsledelse og at få folk til at
ændre adfærd.

Indholdet i forløbet

Derfor er det vigtigt at få et forbedringsinitiativ sat i

Workshoppen vil indeholde følgende standard
punkter:

gang på en ordentlig måde, så både dem der skal

•

Introduktion til workshoppen, hvor scenen vil
blive sat med ImprovAbilityTM cirklen og evt. de
specifikke procesområder, som initiativet
omhandler

•

Formulering af forbedringsinitiativets succeskriterier

på.

•

Gennemgang af initiativets business case

Endvidere vil deltagerne ved dagens afslutning

•

En risikovurdering af initiativet

have et første bud på en opdateret business case,

•

Etablering af teamets omgivelser og praktikker

en plan og en risikoanalyse.

•

Skitse til en plan

gennemføre initiativet og ledelsen omkring initiativet
er trygge.
Denne workshop varer en dag, og vil give
deltagerne

en

”spilleplade”

fælles

forståelse

forbedringsinitiativet

af

hvilken

”spiller”

Det største udbytte af workshoppen opnås, hvis
hele

teamet

deltager,

samt

interessenter rundt om teamet.

de

vigtigste

Kickoff Workshop

Udbytte

Praktiske oplysninger

Det bedste afsæt for forbedringsinitiativet med bl.a.
et første bud på en opdateret business case, en
plan og en risikoanalyse.

Deltagere: Hele teamet bag forbedringsinitiativet,
og de vigtigste interessenter omkring initiativet.

Baggrund
Workshoppens faglige indhold bygger på:
•
•

ImprovAbilityTM, der har til formål at sikre succes
med forbedringsinitiativer

Forberedelse: Der skal foreligge et udkast til en
business case, der også inkluderer en beskrivelse
af formålet og udbyttet.
Varighed: 1 dag

modenhedsmodeller (CMMI® eller ISO 15504/
33061), der fokuserer på selve den
organisatoriske dygtiggørelse

Hertil kommer Whitebox’s erfaringer med at
gennemføre forbedringsinitiativer.

”Vi havde startet en innovationsproces op og havde brug for en vurdering af,
om vi var på rette spor. Sammen med Whitebox’s konsulenter fik vi talt om
faktorer, der kunne fremme eller hæmme vores projekt og dermed forøge
vores mulighed for at gennemføre projektet med succes”.
- Claus Broholm, Senior User Experience Engineer, Systematic
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