Fagligt arrangement om arbejdsliv, robusthed og ledelse 30. maj 2017
Mens robusthedsbegrebet indtil for nogle få år siden mest var noget udviklingspsykologer og forskere var
optaget af, er det nu blevet noget, alle har en holdning til. Hvorfor er robusthed blevet et buzzword? Måske
fordi at vilkåret for langt de fleste på det danske arbejdsmarked er, at ressourcerne er knappe, økonomiske
tilpasninger er hverdagskost og det er næsten blevet en kamp, at fastholde oplevelsen af mening i en hverdag
under konstant forandring; og konsekvenserne er, at stress og dårlig trivsel blomstrer – både hos ledere og
medarbejder. Du kan glæde dig til en eftermiddag, hvor du vil høre professor emeritus i ledelsesfilosofi, Ole
Fog Kirkeby, fortælle om robusthed i forhold til ledelse. Psykolog, Ph.d. Eva Hertz vil stille skarpt på
diskrepansen mellem det hverdagsficerede begreb robusthed, og det vi ved fra fem årtiers psykologisk
forskning. Vi afslutter eftermiddagen med tapas og networking, og der vil være mulighed for at købe bogen
”Robust – lær at mestre modgang” til en særlig reduceret pris, i dagens anledning.

Målgruppe
Alle, der interesserer sig for arbejdsliv, robusthed og ledelse, og som ønsker at opnå en nuanceret forståelse af
det populære begreb.

Program
16.00

Velkommen

16.10

”Har du fået Robusthedsforstoppelse?” v/ Eva Hertz, Ph.d., Center for Mental Robusthed

Mens begrebet mental robusthed indtil for nogle få år siden levede et stille liv blandt udviklingspsykologer og
forskere, er det i den grad blevet et buzz word og mange er næsten blevet allergisk overfor ordet, som følge af
”hverdagsficering” af begrebet. Men formlen for robusthed er mere aktuel end nogensinde. Med
udgangspunkt i sin bog ”Robust – lær at mestre modgang” (Gyldendal Business 2017) beskriver Eva Hertz
hvordan den stigende dehumanisering af arbejdslivet, den fremadstormende digitalisering af hele vores liv
samt internalisering af presset for at opnå det perfekte liv, har store konsekvenser for vores mentale
robusthed.

16.50

Pause

17.00 ”Det robuste – og det skrøbelige i ledelse” v/ Ole Fog Kirkeby, mag.art, dr.phil, og professor
emeritus i ledelsesfilosofi på CBS
I sit oplæg vil Ole Fog Kirkeby differentiere mellem fire typer af robusthed og skrøbelighed, generelt og i
lederskabet specifik, således at det bedste i disse to menneskelige indstillinger kan blive afklaret, og deres
negative sider tydelige. Målet er at tegne en fysiognomi af den robuste skrøbelighed gennem billedet af det
generøse lederskab. Ole Fog Kirkeby har udviklet det protreptiske koncept, en praksis for filosofiske dialoger,
som han bruger til konsulent-, foredrags-, -uddannelses og –behandlingsopgaver i sin virksomhed.

17.45

Spørgsmål til begge oplæg

18.00

Tapas og networking

Pris
500 kr. prisen dækker oplæg og forplejning

