effektivitet.dk netværksgrupper
Formål
effektivitet.dk styrker de personlige netværk indenfor vore kompetenceområder. Derfor faciliterer
effektivitet.dk forskellige fagligt orienterede netværksgrupper, som har til formål at styrke medlemmernes faglige og ledelsesmæssige kompetencer ved at indhente og udveksle erfaringer. effektivitet.dk’s netværksgrupper understøtter på den måde effektivitet.dk’s mission: ”Vi inspirerer og opbygger kompetence i operational excellence gennem videndeling, adgang til best practice og certificeret uddannelse, som fremmer medlemmernes og virksomhedernes succes”.
Hvad er en netværksgruppe?
En netværksgruppe består af typisk 10-40 medlemmer, som mødes 4 til 6 gange om året. I gruppen har man lejlighed til åbent at diskutere problemstillinger og cases indenfor gruppens faglige
spektrum. I alle netværksgrupper eksisterer et fortrolighedsforhold, så man kan lære af de øvrige
deltageres både gode og dårlige faglige/ledelsesmæssige erfaringer, uden at dette kommunikeres
udenfor gruppen.
Et typisk netværksmøde i en gruppe varer 2-4 timer og består af tre elementer:


Et indlæg indenfor gruppens faglige spektrum. Typisk baseret på værtens virksomhed, hvor
der kan være en spændende lærerig case eller problemstilling, som man gerne vil delagtiggøre andre medlemmer i.



Rundvisning i virksomheden.



En fri diskussion om dagens tema eller andre problemstillinger som ønskes behandlet i
gruppen. Her har man mulighed for - via andre gruppemedlemmers erfaringer og kompetencer - at få værdifuld inspiration til at tackle faglige og ledelsesmæssige udfordringer.

Det tilstræbes at man en gang årligt kombinerer et netværksmøde med at gå ud at spise en middag sammen for at styrke det sociale sammenhold i gruppen.
Medlemmerne i gruppen skiftes til at være værter, og derudover kan der være arrangementer, som
afholdes hos andre virksomheder i industrien, som har en interessant historie. effektivitet.dk’s sekretariat står for det praktiske i forbindelse med møderne, herunder indkaldelse, opfølgning på deltagere, m.m.
Nogle netværksgrupper er ”lukkede” grupper, hvor gruppen selv står for optagelse af nye medlemmer - andre grupper er åbne for nye medlemskaber.
Prisen for medlemskabet af en netværksgruppe er pr. 1. januar 2019 kr. 3.000,- ekskl. moms årligt.
Derudover er det en forudsætning, at man er medlem af effektivitet.dk enten via personligt medlemskab eller via firmamedlemskab. I nogle grupper kan betalingen dog variere, hvis man eksempelvis i en gruppe har valgt en leder af gruppen, som modtager et egentligt honorar for sin ledelse.
Det er også muligt at etablere eksempelvis lukkede ”executive grupper” i effektivitet.dk’s regi, hvor
kontingentet kan være højere, fordi man prioriterer højt profilerede besøg/arrangementer og eventuelt arrangerer fælles studierejser.

Deltagelse i effektivitet.dk netværksgrupper
Medlemmer kan opnå meget værdifuld inspiration og sparring samt udbygge sine personlige netværk ved at deltage i en effektivitet.dk netværksgruppe. Men det forpligter også at være medlem af
en netværksgruppe:

Man skal respektere fortroligheden i gruppen, herunder at evt. fortroligt materiale, som udleveres, kun anvendes til personlig brug.

Man skal være aktiv i gruppen og komme med sine faglige og ledelsesmæssige input til andre deltagere på møderne. Deltagelse i et netværk er ”give & take”!

Alle gruppens medlemmer har et fælles ansvar for kvaliteten af arbejdet i gruppen.

Medlemmer skal på skift tilbyde værtskab ved gruppens netværksmøder.

Medlemmerne er med til at vælge de emner, som har gruppens interesse.
Et nyt medlem af en netværksgruppe skal godkendes af hele gruppen. Et nyt medlem fra en virksomhed der konkurrerer med et andet medlems virksomhed skal godkendes af denne.
Det er muligt at deltage i flere netværksgrupper, når blot man prioriterer at deltage aktivt i de grupper, man er tilmeldt.
Netværksgruppens leder
Alle effektivitet.dk netværksgrupper har en leder, som er ansvarlig for følgende:

Beskrivelse af det faglige fundament, kriterier for optagelse samt praktiske rammer for netværksgruppen.

Optagelse af medlemmer.

Kvalitetssikring.

Planlægning af kommende møder i gruppen. Herunder formulering af en årsplan for gruppen.

Vingave til netværksmødersværter.

Deltagelse i et årligt fællesmøde for alle effektivitet.dk’s netværksgruppeledere. Mødet arrangeres af en kontaktperson, udpeget af effektivitet.dk’s bestyrelse, og har til formål at formulere rammer og erfaringer med netværksgrupperne.

Kontaktpunkt til effektivitet.dk’s sekretariat, som står for det praktiske i forbindelse med netværksgruppemøderne, herunder indkaldelse, referater, medlemsregistrering, m.m.

Sørge for at give en kort tilbagemelding fra hvert netværksmøde til effektivitet.dk’s sekretariat
om mødets emner/konklusioner samt deltagerantal. Eventuelle præsentationer fra mødet
sendes til effektivitet.dk’s sekretariat, og derfra videre til medlemmerne.
Lederen er ikke permanent leder af gruppen. Lederskabet bør med mellemrum overgå til et andet
medlem af gruppen. Der er som udgangspunkt ikke honorar for at være leder af en netværksgruppe. Dog kompenseres der ved, at lederen af en gruppe ikke betaler kontingent for medlemskabet
af sin netværksgruppe.

