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Den Engagerende Arbejdsplads 
79% af danskere er ikke engageret i deres arbejde. Kun 21% er engageret i deres arbejde! Men det kan der 

heldigvis gøres noget ved. Ved at bruge engagement målingsværktøjet Q12 og efterfølgende arbejde med 

resultaterne er der mulighed for at forbedre engagementet væsentligt. 

Vores engagement program indeholder følgende faser: 

1. Indsigt i hvad engagement er og hvorfor det er vigtigt 

2. Hvordan måles engagement 

3. Hvordan forøges engagement 

Udgangspunktet for vores engagement program er Gallups Q12 undersøgelse. En undersøgelse der er 

udviklet gennem de sidste 30 år og gennemført og efterfølgende evalueret af Gallup af mere end 30 

millioner medarbejdere. 

Undersøgelsen opdeler medarbejderne i tre kategorier: engageret, ikke engageret og aktivt ikke engageret. 

Engageret 

Engagerede medarbejdere er loyale, og engagerede i arbejdspladsen. De er mere produktive og innovative. 

Ikke Engagerede Medarbejdere 

Ikke engagerede medarbejdere gør deres arbejde og er måske tilfredse med deres job, men mangler 

engagement, passion og energi. får de et bedre jobtilbud, tager de det. 

Aktivt ikke engagerede medarbejdere 

Aktivt ikke engagerede medarbejdere er konstant negative og deler gerne deres negativitet. Deres 

produktivitet og kvalitet er lav, til gengæld er deres fravær højt. 

Programmet giver virksomheden 

• En undersøgelse og analyse af teamets/virksomhedens aktuelle engagement niveau. 

Programmet giver deltagerne 

• Indsigt, forståelse og træning i hvordan ledelsen understøtter engagement udvikling 

• Træning i facilitering af engagement undersøgelsen og engagement udvikling 

• Træning i at bruge værktøjer til at forbedre engagement 

Overblik 

• Kan afvikles på virksomheden eller konferencesteder 

• På dansk eller engelsk 

• Bedst for grupper på af 4 til 12 personer 

• Fuld support i gennemførelse af Q12 undersøgelse 

• 2 dgs. kursus. 

 

Din Styrke Coach 
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Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst der er Danmarks eneste Gallup 

certificerede Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 

15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring 

som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.      

Priser 

Et forløbe koster DDK 55.000,- Prisen dækker to undervisningsdage, samt to ½ konsulentdage, 

korrespondance, forberedelse og efterarbejde. Prisen indeholder ikke betaling af en Q12. Denne købes via 

nettet.  En Q12 koster 15$ per deltager. 

Kurset kan suppleres med coaching. En individuel coaching af medarbejder koster DKK. 1250,- og 

ledercoaching koster DKK 1600,-. Bemærk, for at sikre en grunding forståelse af din styrketest varer første 

session 2 timer. 

Kontakt os på:  

info@strengths.dk 

T: 23601213 
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