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Syddansk kommune involverer medarbejderne!
 
C-Value® er påbegyndt effektivisering i en Syddansk kommune. Det
handler om kommunes arbejdsprocesser. Fokus er at få frigivet
ressourcer til at kunne give borgerne mere service for færre penge.

Flere og flere kommuner får øjnene op for at det nu handler om procesoptimering, frem
for besparelser og nedskæringer. Kommunerne har gennem de senere år fundet de
hurtige her-og-nu løsninger. De har indset nu at næste trin er at arbejde struktureret
med arbejdsprocesserne.

Vi har erfaringer fra syv kommuner og været involveret i flere forskellige forvaltninger.
Fællesnævneren har været at få involveret medarbejderne og den vej rundt give
ejerskab til de dygtige, kompetente medarbejdere.

”Der er typisk minimum 25% at hente i effektivisering af offentlige administrative
arbejdsprocesser. De påbegyndte procesoptimeringer hos den Syddanske kommune
forventes at resultere i henholdsvis 30% og 50% øget effektivitet”, siger indehaver og
effektiviseringstræner Torben Kjær Madsen”.
 

Presset på budgetterne

Det er NU der kan gøres en forskel. Den nye kommunale reform tilskriver øget
effektivisering i 2014-2017. At drive en kommune kan være en udfordring når kravene
øges og der samtidig skal indføres besparelser. I et dilemma som dette medfører det
ofte stress og uoverskuelig ansvarsfordeling i organisationen, såfremt de rigtige
værktøjer og metoder ikke er tilstede.

”Vores erfaring siger at effektivisering og besparelser ikke behøver at koste
arbejdspladser. Ved brug af simple forbedringsværktøjer og sund fornuft, vil det
medføre, at effektiviteten og service øges betydeligt på de enkelte arbejdsprocesser”,
siger Torben Kjær Madsen”.
 

Danmarks stærkeste effektiviseringstrænere

Vores effektiviseringstrænere har mange års erfaring, i både den offentlige og private
sektor. Vores team har gennemført mange praktiske projekter med stor succes.

”Når vi skal involvere medarbejdere i forandringsprojekter, er det nødvendigt at de
bliver trænet i persontyper, adfærd og forandringskurven. Netop den del gør os
unikke”, siger Torben Kjær Madsen.

 

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

C-Value® udvider

Vi oplever stor efterspørgsel efter at få
procesoptimeret, i både den offentlige og
private sektor. Mange virksomheder er
pressede på tid, resourcer og
omkostninger. De nødt til at gøre noget
andet. Derfor udervider vi kapaciten hos
C-Value®. Målet med det er at flere
kompetente ressourcer er med til at gøre
C-Value® til en fleksibel og kompetent
samarbejdpartner, der kan løse
udfordringer i såvel store som små
virksomheder.

Facebook Hjemmeside LinkedIn E-mail

Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Tirsdag 1. juli hos C-Value®

Se mere her: www.c-value.dk

Effektiviseringsnetværk

Præsentation af deltagerne og facilitatorerne

Tirsdag 19. august kl. 10.00 på Kolding Bibliotek,
Slotssøvejen 4, Mødelokale 5 (placeret på 1. sal mod
Fredericiagade), 6000 Kolding.

Vi afslutter arrangementet kl. 12.00 med frokost på
First Hotel Kolding.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/506544592801563/

Effektiviseringsnetværk

1. netværksmøde

Tirsdag 23. september kl. 08.30 – kl. 14.00 hos et af
medlemmerne.

Se mere her:
https://www.facebook.com/events/863921553625332/
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