VI TILBYDER

INTERNE VIDENSNETVÆRK
I DIN ORGANISATION

Styrk de interne netværk - skab samarbejde,
videndeling og udvikling på tværs af organisationen.

SPIL HINANDEN BEDRE PÅ TVÆRS AF
AFDELINGEN ELLER ORGANISATIONEN
I 25 år har EGN skabt relationer og delt viden blandt
ledere og nøglemedarbejdere i skræddersyede
netværksgrupper.

Oplev værdien af et professionelt
netværk – i organisationen

Vi faciliterer i dag mere end 450 netværksgrupper
i Danmark og mere end 800 netværksgrupper
globalt, der tilsammen repræsenterer mere end 70
faggrupper.

Mange virksomheder oplever et øget behov for at
bringe ressourcer, viden og kompetencer bedre i spil
på tværs af organisationen med henblik på at:

Ud over at tilbyde professionelle netværk til jeres
medarbejdere, tilbyder vi i dag også at facilitere
netværksgrupper blandt medarbejderne internt i
virksomheder og organisationer.
Konceptet er virksomhedstilpasset og kan være
fagligt fokuseret (samme typer af job og funktion) eller
tværfagligt fokuseret (forskellighed i funktion og job).

Forbedre effektivitet og produktivitet
Forbedre kundeoplevelse og -loyalitet
Skabe innovation og forretningsudvikling
Styrke ledelse og kultur
Sikre forandringsprocesser
Interne vidensnetværk handler om at bringe den
erfaring og de ressourcer, der allerede eksisterer i
organisationen, bedst muligt i spil.

ÅRSFORLØB
Et typisk årsforløb vil bestå af:
1. Introkursus:
EGN´s certifikatkursus Professionel Networking
Formål: at klæde medarbejderne på til at blive unikke –
og bevidste – networkere.

5. Netværksmøde: opfølgning og videreudvikling
Formål: opfølgning på emner, sparring og videndeling på
konkrete temaer.

2. Netværksmøde: Skjoldet
Formål: at etablere, styrke og udbygge
relationer mellem medarbejderne
samt etablere et rum for sparring og
videndeling.

3. Netværksmøde: Markedspladsen

4. Netværksmøde: opfølgning og videreudvikling
Formål: opfølgning på emner, sparring og videndeling på
konkrete temaer.

Formål: at klarlægge hvilke kompetencer hver enkelt medarbejder
kan tilbyde sine kollegaer og hvilke udviklingsområder hver
medarbejder kan få sparring på fra sine kollegaer.

EGN'S leverance omfatter:
EGN gennemfører i samarbejde med virksomheden en

kortlægning af behov og udviklingspotentiale for det interne
vidensnetværk

EGN skræddersyer netværksgruppen i funktionsområdet
eller på tværs af virksomheden

EGN faciliterer netværksgruppen à 15-25 medarbejdere,
som mødes fem gange om året.

EGN bringer ekstern faglig sparring, når relevant
Netværksdeltagerne får desuden adgang til en række
af medlemsfordelene i EGN, herunder:
EGN Indsigt, som omfatter e-bøger, læringsværktøjer,

Fordele ved
interne vidensnetværk:
Gennem effektiv sparring og networking på
tværs af organisationen, kan I:
Opnå struktureret videndeling
Styrke medarbejdernes
netværkskompetencer
Styrke relationer, samarbejde og
arbejdsglæde
Skabe grobund for innovation og
udvikling

artikler og meget mere

Sikre hurtigere og bedre resultater

på tværs af EGN's netværksgrupper

Øge agilitet og forandringsparathed i
organisationen

Eksklusive events & seminarer, som engagerer og inspirere
Medlemsuniverset, vores online community med globalt
forespørgselssystem, netværksgruppens eget forum for
videndeling og meget mere.

Læs mere på:
www.egn.dk/netværk/vidensnetværk

