Inzights A/S
Udviklingsseminar
”I 2019 befandt vi os i en situation, hvor vi som virksomhed og mennesker var kørt træt i mange års
samarbejde. Virksomheden omfatter blot 4 personer, og vi har sammen drevet Inzights analysebureau
i 17 år.
Vi var på én gang udfordret på omsætningen, samarbejdet og evnen til at udstikke mål og visioner
fremadrettet. Over en længere periode var vi endt i at være 4 små øer i virksomheden i stedet for et
team.
Erkendelsen var, at vi ikke selv kunne ryste os ud af den situation. Derfor entrerede vi med Summit
Consultings konsulenter Lone Aggernæs Thornberg og Frederik Poulsen til et forløb med det mål at
genfinde teamånden og lysten og energien til at sætte mål og action for fremtiden. Forløbet blev til
individuelle interviews med os alle efterfulgt af et 2-dages eksternt seminar.
Den skepsis, man som deltager kan have på forhånd om resultatet af seminarer med ekstern hjælp,
blev manet i jorden. Konsulenterne fik etableret et rum, hvor gensidig åbenhed mellem os 4 i Inzights
kunne udfolde sig, så vi alle kunne få ”tømt rygsækken” og åbent få talt både samarbejdsmæssige
udfordringer og forretningsmæssige prioriteter igennem.
Efter seminaret er der blandt os alle en følelse af, at vi er blevet nulstillet og genstartet. Sten i skoene
er fjernet, vi er blevet mindet om, hvorfor vi egentligt er her i Inzights sammen, og endelig har vi fået
formuleret og prioriteret en række forretningsmæssige aktiviteter for 2020.
På seminaret fik vi etableret små praktiske værktøjer, som i hverdagen gør, at vi husker at have fokus
på samarbejde, udnyttelse af hinandens ressourcer og en teamånd, hvor fokus holdes på de mål, vi har
sat os”.
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