Vi hjälper dig
nå Hållbar
Framgång

SIQ Rådgivning

SIQ Akademi

Ta nästa steg med oss!
Utifrån din unika frågeställning och ditt unika behov erbjuds råd och kunskap vilka
konkret bidrar till verksamhetens utveckling mot hållbar framgång. Råd-givning kan
innehålla ledningsseminarier, kurser, eller stöd med exempelvis SIQ Framgångsinsikt,
SIQ Kontrast eller SIQ Kvalitetskulturindex, för att nämna några.
LEDNING FÖR HÅLLBAR FRAMGÅNG
Vad menas med verksamhetsutveckling och
Hållbar Framgång? Vad och hur gör de bästa?
Kom igång med dialog och samsyn i ledningen
utifrån SIQ Managementmodell. Ca 1-2 informations-/rådgivningstimmar enligt överenskommelse.
PRIORITERA PÅ HELHETEN FÖR BÄSTA NÄSTA STEG
– workshop med ledningsgruppen
Ledningsgruppen introduceras till och guidas
igenom en självskattning med SIQ Framgångsinsikt. Därefter beslutas om prioritering och
fortsatta steg i förbättringsarbetet. Introduktion
och handledning ca 3 timmar.
SENASTE NYTT OM HÅLLBAR FRAMGÅNG!
Från VD till VD - ett unikt rådgivningssamtal
mellan er VD/GD/motsvarande och en erfaren VD,
kring senaste nytt om framgång, ledarskap, hållbarhet, innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling. Ca 1 timme.
FÖRÄNDRINGSDRIVEN PROCESSLEDNING OCH
PROCESSDESIGN
Dags att förnya processtänket och ta nästa steg?
Dialog kring analys och ledning av stabila och agila
processer utifrån senaste nytt från forskning och
praktik. Handledning under 3-4 timmar.

DIALOG OCH RÅDGIVNING
Hur ser ert förbättringsarbete ut just nu? Vilka
nästa steg planerar ni? Vi för en dialog och skickar med tips på vägen utifrån vår erfarenhet och
kunskap om framgångsfaktorer och framgångsrika arbetssätt. Enstaka eller flera återkommande
rådgivningstimmar enligt överenskommelse.
OM SIQ FRAMGÅNGSINSIKT OCH/ELLER SIQ
KONTRAST – 2 timmar i ditt team
Hur kvalitetsmogen är verksamhetens kultur o/e
struktur, och hur prioriterar ni lokalt vad ni arbetar
med framåt? Lär dig hur SIQ Framgångsinsikt o/e
SIQ Kontrast med självskattning och dialog hjälper
organisationen att utveckla kvalitetskulturen o/e
arbetssätten mot hållbar framgång!
SIQ BISTÅR MED UTVÄRDERINGAR!
Funderar du över Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola? Vi ger i dialog
med dig handfasta råd för nästa steg.
UTBILDNING OCH WORKSHOP I/FÖR ER
VERKSAMHET
Utifrån SIQs kursprogram erbjuds anpassade utbildningar med inslag av eget arbete, för att lära och
göra i den egna verksamheten för värdeskapande
effekt.

INTRESSERAD AV UNIK RÅDGIVNING FÖR DIN VERKSAMHET?
Vi erbjuder rådgivning med erfarna SIQ-medarbetare och/eller med någon av våra
samarbetspartners utifrån ditt behov. Kontakta gärna Anne-Charlotte Holmgren för mer
information. E-post: ach@siq.se, telefon 031-723 17 07. Välkommen!
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SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, vars stadgar är
fastställda av regeringen, har till uppgift att vara det
samlande, pådrivande och resursskapande organet för
den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och
därmed även stödja internationellt samarbete.
SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling
i alla delar av det svenska samhället genom att skapa,
samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och
hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står
Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer
från både privat näringsliv och offentlig sektor.
FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH FACEBOOK

Besök oss på www.siq.se
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