En snabbare och roligare väg mot målen
Verksamhetsutveckling med hjälp av ISO:2015 och innovationsledning

 Arbetar du med verksamhetsutveckling, kvalitets- och/eller miljöfrågor i din organisation,
och vill få en tydligare koppling mellan ditt arbete och affärsprocessen i ditt företag?
 Vill du att din ledning ska se ett tydligare resultat av ditt arbete i form av bättre lönsamhet?
 Behöver du få inspiration, jämföra arbetssätt och verktyg med andra och bredda dina
kontakter inom området?
 Vill du dela med dig till andra? ..både goda exempel och misstag!
Kraven på oss alla i en snabbt föränderlig
omvärld ökar hela tiden, liksom kraven från
intressenter som kunder, banker, anställda,
kunder, certifieringsföretag etc.
Detta tvingar oss till ständig förbättring i det
dagliga samtidigt som vi måste vara observanta
på trender i samhället och risker i vår
verksamhet för att säkra den långsiktiga
överlevnaden. Det är en svår balansgång och
utmaning! Hur skall man klara allt detta?

Vad? Vi tror att genom att göra en bra
omvärldsanalys och identifiera våra
intressenter och klargöra vilken typ av risker vi
lever med får vi en god grund för fortsatt
arbete. Genom att koppla resultaten av detta
arbete till affärsprocessen och affärsplanen
säkerställs vi att vi jobbar med rätt fokus. Vi
hittar en balanserad strategi för
förbättringsarbete och idéutveckling. Med vår
metodik säkrar vi också en förankring och ett
engagemang i organisationen.
Också kommunikation med våra intressenter
internt och externt blir allt viktigare och när vi
kopplar detta arbete till en bra
kommunikationsmetodik så säkerställer att vi
är intressanta som leverantörer även i
framtiden.
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Hur? Vi ses tillsammans vid fem tillfällen under
året och varvar dessa möten med individuella
företagsbesök:
1.
2.
3.
4.

ISO 2015 – vad är nytt? Omvärldsanalys.
Intressentanalys, kommunikationsstrategi
Riskanalys, kommunikationsstrategi (forts)
Mål och mätetal, affärsprocessen. Business
Model Canvas.
5. Reviderat ledningssystem

Vilka?

Programmet är öppet för dig som är ansvarig
för verksamhetssystemet i din organisation och
hållbarhets- eller innovationsfrågor. Vi tar in 3-5 företag
och minst två deltagare från varje verksamhet. Det leds
av Thomas Törnroth som har jobbat med införande av
ledningssystem sedan 1984 och Kristina Swenningsson
som är erfaren entreprenör och affärscoach och kunnig
inom strukturerat innovationsarbete.
Kostnaden är 55.000 kr ex moms per verksamhet för de
gemensamma träffarna inklusive en individuell
uppstartsträff. Tid för enskilda möten och stöd mellan
träffarna tillkommer.

Anmälan och frågor:
Kristina Swenningsson, kristina@crearum.se, 0709567005
Om Crearum
Crearum är ett avknoppningsföretag från Linköpings
universitet . Vi är experter på kreativa processer och
strukturerat innovationsarbete och skapar engagemang i
verksamhetsutvecklingen genom att öka
innovationsförmågan i privata och offentliga organisationer.
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