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Inspirationsföreläsning för arbetsgrupper och chefsgrupper
Låt oss tala om flygande pingviner, argentinsk
tango och innovativt mentorskap
– för verksamhetens och hälsans skull
Heléne Thomsson är doktor i psykologi, Günther Hiltmann är affärskonsult. Deras nya föredrag är olikt det mesta. De tar dig
med på en mental utflykt, använder musik och film, pratar tango och psykologi, ihop med verksamhetsutveckling och effekter. Det handlar om vikten av att ha en innovativ mentor.
De chefer, ledare, medarbetare, företagare och experter som deltagit vid föreläsningarna, kanske vid en chefsdag, personaldag eller branschdag har inte bara
sugits in i det oväntade upplägget och tagit del av det inspirerande föredraget om
argentinsk tango, hjärnor, flygande pingviner och googol. De har dessutom ganska
snart börjat slänga längtansfulla blickar på varandra, funderat över vem som skulle kunna vara vems innovativa mentor.
Så här säger Heléne och Günther själva: Vårt föredrag handlar om behovet av att
ha ett bollplank, särskilt när allt pressar på och stressen är hög. Vi vill peppa alla
med krävande uppdrag att söka en innovativ mentor, som kan ge perspektiv och
inspirera. Vi vill också öka deltagarnas egen förmåga att agera innovativ mentor
åt någon annan.
Ett innovativt mentorskap är en modern företeelse. Mentorskap i denna tappning
handlar inte längre om kunskapsöverföring, där en äldre person lär en yngre adept allt som finns att veta. Det handlar istället om inspiration, vidgade perspektiv,
stressreducering och att ha någon att kroka armkrok med.
Att ta på sig rollen som innovativ mentor är att tillfälligt stiga in som strategisk
partner åt någon annan, helt utan egenintressen, utan konsultativa åtaganden
eller ledaransvar. Ett innovativt mentorskap handlar om en inspirerande utvecklingsresa. Två personers erfarenheter möts, oväntade idéer föds, spännande frågor kräver svar. Kostnaden och tidsåtgången är minimal. Effekterna kan bli hur
stora som helst.
Föredraget är 1,5 tim långt och utgår ifrån boken Det innovativa mentorskapet, av
Heléne Thomsson och Günther Hiltmann. Boken kom ut i oktober 2015 och har
redan blivit en storsäljare. Bokning och kontakt: helene@thomssonpartners.se
och gunther.hiltmann@ghmm.se

Läs mer på: www.detinnovativamentorskapet.se

