En workshop, der ender med et valg af de forbedringsinitiativer, der
bedst kan betale sig og giver det bedste udbytte
Alle virksomheder har strategiske mål – fx
effektivisering, digitalisering, modularisering, større
dygtighed, outsourcing eller skalering.
Det er vigtig, at en organisation anvender sine
muligheder for at investere i forbedringer bedst
muligt. Derfor skal det grundigt overvejes, hvilke
forbedringsinitiativer, der giver det største udbytte,
sammenholdt med muligheden for succesfuldt at
gennemføre forbedringsinitiativerne.
Denne service er til dig, der netop har etableret et
overblik over, hvilke potentielle forbedrings
initiativer der, hvis de bliver gennemført, vil forbedre
virksomhedens performance – men endnu ikke
igangsat de potentielle initiativer.
Statistisk burde halvdelen af alle initiativer imidlertid
slet ikke startes! Whitebox’s erfaring og facilitering
af denne workshop gør dig i stand til at vælge
blandt initiativer fra den bedste halvdel.
Baseret på input fra Benchmarks, Lessons learned,
Retrospectives, Quality Leadership workshops og
andet, gennemfører vi en impact vurdering i forhold
til jeres strategiske mål.
For de aktiviteter med størst potentiale (impact på
strategiske mål), diskuterer vi en initiel business
case, hvor Whitebox’s erfaring med estimeringen af
indsatsen og værdien sædvanligvis er værdsat.
Workshoppen kommer også omkring en diskussion
af initiativerne i forhold til at blive realiseret – hvad
skal der til for at nå i mål? Det kan være, at der er
forskellige forhold, der skal medtages i
prioriteringen – fx tilstedeværelse af kompetencer,
roller & ansvars-problematikker, eller andet.

CHOOSE

Prioritization

Har der været gennemført en ImprovAbility Boost
vurdering af igangværende initiativer (impact på
strategiske mål og evne til at nå i mål), tages disse
vurderinger af pågældende initiativer med ind i
prioriteringen.
Resultatet er den bedste prioritering af de mange
mulige initiativer, og et godt grundlag at igangsætte
nye initiativer på samt, at der blandt workshoppens
deltagere er etableret et stærkt commitment til at
gennemføre de valgte aktiviteter.

Prioritization
Udbytte

Praktiske oplysninger

Skabelse af enighed om hvad initiativerne betyder
for organisationens strategiske mål.

Ud fra initiativernes scope og omfang afklares,
hvem der skal deltage i pågældende workshop.

De enkelte initiativers business cases vurderes.

Virksomheden står for indkaldelse og lægger
workshop faciliteter til.

Dernæst diskuteres initiativerne i forhold til deres
mulighed for gennemførelse.
Endelig foretages en prioritering ud fra de
muligheder organisationen har for at investere i
forbedrings initiativer.

Indholdet i forløbet
Whitebox indleder
rammerne.

Workshop

med

at

Forberedelse: Der skal før workshoppen foreligge
en kort beskrivelse af initiativerne og en vis grad af
business case for hver af dem. Disse fremsendes til
Whitebox en uge før workshoppen, hvorved
Whitebox på forhånd kan danne sig et overblik.

sætte

Virksomheden fremlægger deres forarbejde,
heriblandt gennemgang af initiativer og deres
business cases.
Derefter diskuteres initiativernes indvirkning på
strategiske mål.
Dernæst diskuteres de enkelte initiativer i forhold til
”gennemførelsesgrad”.
Endelig foretages en prioritering, og listen af
prioriterede initiativer udarbejdes og rangordnes.

Deltagere: Nøglepersoner fra ledelsen med ansvar
for forbedringsinitiativ porteføljen og ressourcer
samt de fra ledelsen, der skal være med til at
prioritere i forhold til strategiske mål.
Det kan komme på tale, at invitere personer, der
repræsenterer de enkelte initiativer med til
workshoppen.
Varighed: Minimum en dag (afhængig af, hvor
mange initiativer, der skal prioriteres mellem).
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