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Er du passioneret og resultatskabende, men rammes af tvivl og usikkerhed? 

Kan du ind i mellem føle modstand og modvilje mod en kritisk opgave? 

Har du prøvet at føle dig alene og sårbar i en vigtig situation? 

WHY-FORLØB 

Tag med på WHY-forløbet og lad dig guide igennem øvelser, refleksioner og nærværende dialoger i en 
mindre gruppe - et fællesskab. Forløbet er nøje sammensat, så du arbejder dybt med din indre kerne og 
motivation. Du kommer mere afklaret og bevidst ud på den anden side. Står stærkere, med klar autoritet. 

På modulerne arbejder vi individuelt, i mindre grupper og i fællesskab med øvelserne. Det er primært et 
praktisk og ikke teoretisk forløb med fokus på at omsætte indsigt til forandringer i hverdagen.  

På 1:1 samtalerne er der mulighed for at tage næste skridt mod at oversætte det tillærte til handling i 
hverdagen. Kombinationen af moduler, og 1:1 samtaler er en unik mulighed for at integrere læringen.  

 

 

  WHY 
STÅ STÆRKT I DIT LEDERSKAB MED ET 
PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB. 

     WHY-forløb (pilot) 
Indsigt, refleksion og øvelser 
• 4 moduler - i alt 16 timers undervisning. 

• 4 individuelle samtaler - i alt 5 timer. 

• Max 12 deltagere. 

• Fælleskab og støtte fra gruppen. 

• Talentprofil – indsigt i dine talenter på arbejde. 

• Tydelighed i hvem du er, indre styrke og autoritet. 
 

På modulerne arbejder du med 
 
Modul 1. Personligt WHY. 

Modul 2. Dit virke og dit WHY. 

Modul 3. Passion, ambition, autoritet og integritet. 

Modul 4. Personligt ledelsesgrundlag. 

Pris  Early bird kr. 19.950,- ex moms 

 (Normalpris kr. 24.500,- ex moms) 

Forløbet gennemføres ved min. 6 deltagere 

Anja Bach er certificeret coach og psykoterapeut og har en cand.merc. HRM.  
HR Chef og HR Business Partner i private og offentlige virksomheder i mere end 18 år. 
 
Hør nærmere om forløbet  – Ring til Anja Bach 93 51 11 49 
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