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UDDANNELSE

Et udvidet samarbejde med en række kususudby-
dere betyder, at du nu får adgang til at sammen-
sætte dit eget puslespil af kompetencer indenfor 
optimering og effektivisering.

Du og din virksomhed har i en årrække haft adgang både til certificerede 
kurser, artikler og konferencer om jobtrænings- og ledelsekonceptet  
TWI (Training Within Industry) og om Supply Chain Management.

Det skyldes det helt særlige samarbejde, som effektivt.dk har med 
BTP (Business Through People) og med APICS.  Men hvad nu hvis du 
og din virksomhed har brug for nogle flere og lidt andre værktøjer til at 
fremme jeres produktivitet og medarbejdermotivation med? Måske er 
det TPS, LEAN, Lean Ledelse, SIX SIGMA eller AGIL, der er brug for i 
din virksomhed? 

Som noget nyt kan vi også hjælpe med det. Du får som betalende 
medlem af effektivitet.dk nu 15% rabat på åbne kurser fra LSV Group, 
Lean Akademiet, Howbiz, Ative og Kompetenceforum. Og du får gratis 
adgang til E-learningsplatforme hos LSV Group og Kompetenceforum.  
For LSV Groups LEAN Six Sigma læringsplatformen er der samtidig 
gratis adgang til e-Learning kurset Yellow Belt (kun kursus – ingen andre 
ting medfølger). For E-Learning kurset gælder, at der kun er gratis ad-
gang i 6 måneder, mens resten af platformen er ubegrænset

Samtidig giver vi giver dig adgang til artikler, kurser, konferencer og 
virksomhedsbesøg, hvor fokus er på de nye discipliner. Og vi vil naturlig-
vis fortsætte vores unikke samarbejde med BTP og APICS, hvor fokus 
er på TWI, KATA og SCM.

Samtidig starter vi et konsulentnetværk op sammen med vores nye 
samarbejdspartnere og BTP, hvor det overordnede tema er at skabe 
synergi. Vi har allerede talt med vores nye samarbejdspartnere om at 
det på sigt kunne være interessant at lave en årlig Lean konference, 
ligesom vi har årlige TWI og Supply Chain konferencer.  

Der er naturligvis massiv opbakning fra effektivitet.dk’s bestyrelse. 
Bestyrelsen lægger vægt på den kvalitet og de kompetencer, som vores 
nye samarbejdspartnere besidder. Så effektivitet.dk fremstår fortsat 
som et seriøst netværk, men fremover får vi altså nogle flere varer på 
hylderne. For vores nye samarbejdspartnere er det selvfølgelig en for-
retningsmæssig mulighed at have et tæt samarbejde med effektivitet.
dk. Så både BTP, LSV Group, Lean Akademiet, Howbiz, Ative, Kompe-
tenceforum og effektivitet.dk ser ovenstående initiativ som et win-win 
samarbejde til gavn for både vores medlemmer og for samarbejdspart-
nerne. Så hold øje med effektivitet.dk – der er rigtig mange spændende 
ting i gang.

LSV Group – direktøren siger nej tak til 

curling ledelse 
En af vores nye samarbejdspartnere er LEAN Six Sigma Vision Group 
(LSV Group). Katrine Rohde, stifter og direktør i LSV Group siger nej 
tak til Curling Ledelse. Jeg blev selv lidt overvældet, da Katrine var 
hovedperson i en workshop om ledernes vilkår på arbejdsmarkedet i 
dag - også kaldet ”curlingledelse” - til WTC Tradeday ’17 den 23.august 
i Ballerup. Det er her LSV Group har til huse. ”Vi har ikke råd til at have 
curlingkultur på arbejdspladserne. Hvis vi vil have, at vores børn skal 
have den samme velstand som os, bliver vi nødt til at trække i arbejds-
tøjet” lyder det fra Katrine. 

WTC Tradeday ’17 består af World Trade Center Ballerups egne 
virksomheder. Altså alle de virksomheder, som bor her. Men bl.a. ef-
fektivitet.dk var også inviteret til arrangementet af LSV Group. Cirka 
30 virksomheder bidrog med fællesoplæg, stande og en lang række 
forskellige workshops af cirka 15-20 minutters varighed, som man kunne 
vælge imellem.

LSV- og DiSC-konsulent Karin Krogh faciliterer hele arrangementet 
professionelt og med et smil på læben. Karin starter op med et fælles-
oplæg i kantinen. Det går ud på at bruge persontypeværktøjet DISC, når 
man netværker – og det giver jo god mening, for det var jo netop det at 
netværke på tværs, der var formålet med dagen i Ballerup. 

LSV Groups Kion Schmeltzer holder en workshop om optimering. ”Vi 
tror på Gud, dronning og fædreland - alle andre må medbringe data” 
lyder det fra Kion Schmeltzer. Og det er jo netop data, som Six Sigma 
bygger på. Et værktøj, som effektivitet.dk fremadrettet vil give mere 
fokus i samarbejdet med LSV Group. 

Men især Katrines oplæg gør indtryk. Hun lægger hårdt ud overfor 
det fyldte lokale: ”Curlingledelse og curlingkultur er en seriøs udfordring 
for vores arbejdsmarked. Vores produktivitet er elendig i forhold til Sve-
rige og resten af Eurozonen.” Og Katrine har ligesom Kion styr på data. 
Sveriges produktivitet var næsten 30 procent over Danmark i 2015. Og 
den samlede Eurozone ligger væsentligt over dansk niveau, incl. Græ-
kenland, Spanien og Italien! ”Danmark er kendt for flade hierarkier og 
højt til loftet på arbejdspladserne. Men barren for, hvad medarbejderne 
kræver af virksomheden er blevet for høj” fortsætter Katrine. 

Men hvad er koblingen til LEAN Six Sigma, som er den væsentligste 
vare, som LSV Group (og nu også effektivitet.dk) har på hylden? ”Min 
holdning til curling ledelse har ikke noget at gøre med vores varer på 
hylden. Det er det mind-set der ligger bag. Og curling ledelse er en 
barriere for at skabe gode resultater med LEAN Six Sigma”- afslutter 
Katrine Rohde. 

Nye muligheder for effektivitet.dk’s medlemmer 
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Ative
Ative er Danmarks førende konsulenthus inden for lean  
software udvikling. 

Firmaet blev stiftet i 2006 med den klare mission at eliminere spild i forbindelse med 
softwareudvikling, til gavn for vore kunder, og som et nødvendigt løft til hele branchen. 
Ative har nogle af Danmarks førende konsulenter på lean software udvikling med Scrum. 
Det betyder, at vi kan løfte dine komplekse IT-projekter, og bidrage til ikke bare en effektiv 
løsning af opgaven, men samtidig med et kompetence- og kvalitetsløft, der giver varige 
besparelser i din organisation. Den praktiske erfaring fra rigtige udviklingsprojekter er grund-
laget for vor rådgivningsvirksomheder. Vi har ingen Powerpoint-konsulenter med fine teorier 
og varm luft, men blot erfarne udøvere, der ved, hvordan man omsætter teorien til praksis.

LSV Group
LSV Group er en konsulentvirksomhed, der hjælper virksomhe-
der med at optimere kundetilfredsheden, processerne og drive  
deres forretning med det formål at skabe vækst på bundlinjen.

LSV Group står for LEAN Six Sigma Vision Group, og som navnet antyder, anvender vi 
ledelsesværktøjerne LEAN og Six Sigma, som vi har forenet til ét koncept for på den 
måde at sørge for at skabe endnu mere værdi til vores kunder. Vi ser det som vores 
fornemste opgave at skabe solide resultater – det er vores vision at hjælpe vores kunder 
med at nå deres visioner og mål. Det er administrerende direktør Katrine Rohde, der 
stiftede LSV Group i 2006. Da hun startede virksomheden, havde hun allerede fået LEAN 
Six Sigma godt ind i blodet, da hun i mange år rejste verden tynd for virksomheden GE 
(General Electric) og implementerede Six Sigmas tunge ledelseskontrolsystem (BPMS – 
Business Proces Management System) – altså hele metodeapparatet for kundeorienteret 
driftsledelse. Netop GE er kendt for at have startet Six Sigma-kulturen på ledelsesniveau 
på verdensplan. I LSV Group ønsker vi hele tiden at levere markedets bedste kvalitet. Vi er 
selv praktikere, der har siddet på ”den anden side af bordet” og som på egen krop har erfaret 
et utal af ledelsesmæssige udfordringer. Med vores egen praktiske erfaring kombineret med 
vores LEAN Six Sigma-viden mener vi at have en række solide værktøjer til netop at løse 
vores kunders udfordringer.
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LSV Group udbyder
Yellow Belt LEAN Six Sigma • kr. 22.500,-
Green Belt LEAN Six Sigma • uge 12 •  kr. 55.000,-
Green Belt til Black Belt • uge 46 • kr. 55.000,- 
Black Belt LEAN Six Sigma •  uge 46 •  kr 115.000,-

Alle priser er ekskl. moms. Medlemmer af effektivitet.dk kan 

også få en gratis adgang til en LEAN Six Sigma læringsplat-

form inkl. en adgang til E-Learning kurset Yellow Belt (kun 

kursus – ingen andre ting medfølger). For E-Learning kurset 

gælder, at der kun er adgang i 6 måneder, mens resten af 

platformen er ubegrænset.

Se mere på www.LSVgroup.dk
 

Ative udbyder
Architecture with Agility • kr. 12.500,-
Certified ScrumMaster • 13. nov. • kr. 12.500,-
Certified Scrum Product Owner • 13. nov. • kr. 12.500,-
Alle priser er ekskl. moms.

Se mere på www.ative.dk

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk

Howbiz Management Consulting udbyder
Lean Manager • 2. okt. • kr. 23.200,-
Lean Service & Administration • 2. okt. • kr. 6.900,-
Lean Manager • 6. okt. • kr. 23.200,-
Lean Konsulent • 2. okt. • kr. 43.300,-
Alle priser er ekskl. moms.

Se mere på www.centerforlean.dk

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk
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Howbiz Management Consultning
Vi er eksperter indenfor organisationudvikling, strategi  
og effektivisering.

Uanset om du vælger at arbejde sammen med os som konsulenter, undervisere eller 
facilitatorer til en workshop, så er vores store styrke altid, at vi har en stor viden og 
erfaring, som vi elsker at dele ud af. Howbiz er en management konsulentvirksomhed 
som arbejder inden for ledelsesudvikling, organisationsforandring, procesoptimering, 
innovation og effektivisering. I Howbiz arbejder et fagligt diversificeret team af engage-
rede medarbejdere (Cand.mag., Cand.merc., Civil Ingeniør, Sociolog og Phd. i Operations 
Management) med at udfordre hinandens perspektiver og derved skabe stærke og 
balancerede løsninger for vore kunder. Vores kunder henvender sig til os for at få 
ekspertviden med en høj kvalitet og tilpasset specifikke kundeønsker, hvad enten det 
drejer sig om at få afklaret næste skridt i organisationens strategi, undervisning og 
udvikling af leder og medarbejder eller et større organisatorisk forandringsprojekt. 
Fælles er, at kunden altid kan forvente at opnå de resultater, der er blevet aftalt og i 
professionel form.



Kompetenceforum
Tag på Kaizen Tour til Japan.

Kompetenceforum tilbyder en helt unik mulighed for at opleve Lean i praksis i de omgivel-
ser, hvor metoden blev skabt – på Toyota fabrikkerne i Japan. Du møder Lean-eksperter, 
deltager i workshop, hvor du har lejlighed til at arbejde med Lean i praksis, og besøger 
virksomheder med mange års erfaring med løbende optimering af arbejdsprocesser. På 
Doujoen trænes man af erfarne japanske eksperter i at tænke i konkrete forbedringer. De 
japanske eksperter har alle leder- og Lean erfaring fra Toyota, og er på det nærmeste selv 
blevet oplært af Ohno. Mere autentisk kan det ikke blive. Det er vores erfaring, at delta-
gerne i Doujoen får helt ny erkendelse af, hvad det vil sige at arbejde med kontinuerlige 
forbedringer.

Kompetenceforum udbyder
Bliv Lean Agent • 26. okt. • kr. 9.500,- 
Bliv Lean Master • 25. jan. 2018 • kr. 21.000,-
Kaizen Tour til Japan • nov. • kr. 29.900,-   
Alle priser er ekskl. moms. Medlemmer af effektivitet.dk 

kan også få en gratis adgang til en e-learingsplatform.

Se mere på www.kompetenceforum.dk
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Lean Akademiet udbyder          
Lean Introduktion Gult bælte • 30. okt. • kr. 6.900,-
Lean Manager Grønt bælte • 30. okt. • kr. 26.800,- 
Lean Specialist Black belt • 7. marts 18 • kr. 26.800,-
Lean Master Black belt • 30. nov. • kr. 16.000,-
Policy Deployment • 20. sep. • kr. 6.900,-
Projektledelse
Alle priser er ekskl. moms.

Se mere på www.leanakademiet.dk

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk

Business Through People udbyder
TWI basis introduktionsworkshop • 31. okt. • 3.444,-
TWI & KATA Simulation • 5. dec. • kr. 4.543,-
Alle priser er ekskl. moms.

Se mere på www.btp.dk omkring alle vores ydelser, 
åbne kurser og konferencer. Her kan du også finde en 
masse inspirationsmateriale i vores videnscenter. 

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk

-15% hvis du er medlem af effektivitet.dk

Lean Akademiet 

Lean Akademiet tilbyder Lean kurser, – uddannelser og – 
konsulenthjælp. Selv om vi er specialister, kan vi formidle 
vores viden praksisnært og forståeligt.

Lean Akademiet er en af landets største udbydere af Lean kurser og Lean uddannelser. 
Vi lægger vægt på, at kursisterne får en kursusoplevelse udover det sædvanlige. Små 
intensive hold med top-motiverede instruktører er nogle af ingredienserne. Vi underviser 
ved at tegne, illustrere og fortælle ud fra praktiske eksempler – fra det virkelige liv. Alle 
vores undervisere løser til dagligt opgaver som Management konsulenter. Vi har sam-
men hjulpet hundredevis af virksomheder til, at få succes med netop deres udfordringer.

Business Through People (BTP)
BTP er Official Global Partner med TWI Institute i USA, og er 
som de eneste i Skandinavien godkendt til at tilbyde deres an-
derkendte certificeringsproces i TWI og KATA programmerne. 

BTP afholder løbende åbne kurser, konferencer og virksomhedstilpassede forløb, der sikrer 
den stærkeste forankring og commitment i hele jeres organisation. På 1 dags TWI introduk-
tionskurset lærer man den grundlæggende viden om TWI, og hvordan TWI optimalt set kan 
kombineres med virksomhedernes Lean og HR arbejde. Der gives indsigt og forståelse af 
TWI programmerne, hvilke problemstillinger de kan hjælpe med at løse, og hvordan TWI 
kan forankres i organisationen. Undersiveren er Skandinaviens eneste TWI Master Trainer 
og SHINGO bog prisvinder. Vores 1 dags TWI og KATA Simulation er et globalt anerkendte 
program, hvor der trænes i samspillet mellem TWI og KATA, og i hvordan man i organisatio-
nen kan skabe en bedre forandringskultur, fælles sprog og en kort læringscyklus. Undervi-
seren er Skandinaviens eneste KATA Master Trainer. Kurserne ovenfor tilbydes i samarbejde 
med effektivitet.dk som åbne kurser. 
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