
HVA ER EVERYTHING DISC 

WORK OF LEADERS®?
Everything DiSC Work of Leaders® er et 

verktøy for lederutvikling. 

Verktøyet gir innsikt om egen lederatferd, og 

hvordan du som leder presterer innenfor 3 

viktige områder:

Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge 

for gjennomføring.

Work of Leaders er relatert til behov i det 

virkelige liv, og verktøyet er meget godt egnet 

for refleksjon, og prosessorientert trening 

innen ledelse.

RELATERT TIL BEHOV I  
DET VIRKELIGE LIV
Ved hjelp av rammeverket visjon, tilslutning og 

gjennomføring i Work of Leaders oppmuntres ledere  

til å få en forståelse av egen ledelsesatferd og hvordan 

denne atferden påvirker effektiviteten. Utfyllende og 

engasjerende kommentarer i verktøyet tilfører dybde 

til dataene, og sterke visuelle hjelpemidler støtter 

læringsprosessen ved å belyse viktige poeng. 

LEGGER TIL RETTE FOR 
NYTTIGE SAMTALER

FØRER TIL KLARE 
HANDLINGSPLANER

Work of Leaders utfordrer ideer og tanker kontinuerlig 

og stimulerer til forfriskende samtaler og perspektiver 

uavhengig av lederens kunnskaper eller erfaring. 

Dette er en anledning for ledere på alle læringsnivåer 

til å reflektere over hvordan de tilnærmer seg 

hvert trinn i arbeidet. I tillegg oppmuntrer Work of 

Leaders til ettertanke og diskusjon om teamet og 

organisasjonen.

Work of Leaders bidrar til at ledere iverksetter tiltak 

på bakgrunn av tydelige og personlig tilpassede tips 

og strategier som er enkle å iverksette. Konkrete 

tilbakemeldinger og utviklingstrinn sammen med 

nyttige eksempler med kommentarer viser hvordan 

utviklingen kan utspille seg i det virkelige liv.

Interaktiv prosess  

og mer presis måling
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UNDERVISNINGSMATERIELLET  
OMFATTER
• Fem moduler på 60–90 minutter
 ◾ Introduksjon
 ◾ Visjon
 ◾ Tilslutning
 ◾ Gjennomføring
 ◾ Handlingsplan
• Modulbasert: bruk som den er eller tilpass til  
 dine behov
• Ny video med fokus på ledelse
• Tankevekkende diskusjoner
• Erfaringsbaserte læringsaktiviteter

DEFINERE LEDELSE  
Everything DiSC Work of Leaders® tilnærmer seg ledelse som en  

én-til-mange-relasjon, i motsetning til begrepet management, som mer sees 

på som én-til-én-relasjon. Den inneholder konkrete trinn for å lede en gruppe 

mot ønskede resultater.

FORSKNINGSBASERT    
• resultat av fire år med forskning og utvikling 

• basert på analyser og resultater fra fremtredende forskere innen ledelse 

• innspill fra mer enn 300 eksperter på området i mer enn 150 organisasjoner 

• identifisert som beste praksiser innen ledelse

LEDER-PROFIL 
• rapport på 23 sider med 18 atferdskontinuaer  

• sterke visuelle hjelpemidler og konkrete tilbakemeldinger  

• tips og strategier for å øke ledelseseffektiviteten 

• tilgang til ubegrenset antall sammenligningsrapporter

OPPFØLGINGSRAPPORTER!  
WORK OF LEADERS-RAPPORTER FOR GRUPPER OG INSTRUKTØRER 

Work of Leaders-rapporter for grupper og instruktører er utviklet spesifikt for 

bruk sammen med Everything DiSC Work of Leaders-profilen og samordner 

data for å gi en helhetlig oversikt over gruppen. Diagrammene viser gruppens 

tilnærming til visjon, tilslutning og gjennomføring og bidrar til å utrede 

gruppens totale styrker og utfordringer for å skape en handlingsplan som  

fører til suksess. 
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