
1. Inspiration og viden
Om formiddagen vil der være case-baserede stande, så du kan høre andres erfaringer  
og få inspiration til dit næste trin. 

Virksomhederne Novo Nordisk A/S. Chr. Hansen A/S, Nomeco A/S mfl. vil dele deres  
erfaringer åbent og ærligt inden for emnerne: 

• Stabile processer igennem effektiv medarbejder oplæring
• Lederdrevne forankringer
• Løbende forbedringer igennem videnskabelig tænkning og coaching

2. Praktiske øvelser
Om eftermiddagen vil du opleve praktiske workshops og øvelser, der understøtter  
formiddagens temaer. 

De praktiske øvelser faciliteres af virksomheder som Jyske Bank A/S, Siemens Gamesa 
Renewable Energy A/S, Danske Bank A/S, Grundfos A/S, Novo Nordisk A/S og Business 
Through People ApS. 

Gennem eftermiddagens workshops øges din indsigt og beslutningskraft.

3. Stærkt netværk
Et unikt konferencemiljø hos MESSE C i Fredericia, hvor fokus er på at skabe og  
videreudvikle netværk med de andre deltagere ogindlægsholdere. 

Dette giver dig et langvarigt professionelt netværk for både personlig og faglig udvikling.

Det starter med, at du har mod til at bryde isen! 

DEN DANSKE TWI & TOYOTA KATA  
KONFERENCE 2020

Se det fulde program på www.twikatakonference.dk

3 grunde til, at du skal deltage på årets danske TWI og Toyota Kata konference:



Ole Rasmussen, Plant Director hos Grundfos.

Vi ses på den danske TWI og Toyota Kata konference  
den 17. og 18. november hos MESSE C Fredericia!

PRAKTISKE INFORMATIONER

Præ-konference
For den fulde konference oplevelse, anbefaler vi at du deltager på en af  
præ-konference aktiviteterne, der foregår dagen før konferencen. 

På dette års præ-konference er der 3 forskellige spor:
• Fra strategi til daglig ledelse
• Årets Job Træner netværksdag
• Basis TWI Introduktions dag
Yderligere info på side 45 

Hvor 
MESSE C, Fredericia 

Hvornår
Præ-konference 17/11 2020 og Konferencen 18/11 2020 

Årets konference 
Er den 8., der afholdes i samarbejde mellem effektivitet.dk og Business Through People ApS. 
Der er for første gang nedsat et konference advisory board - du kan læse om formålet og 
medlemmerne på næste side.

Vi har haft svært ved at gøre Lean  
til den lærende organisation, det 
synes jeg, at TWI hjælper os med.



Pia Sund Bundgaard, senior proceskonsulent og TWI konceptejer, Jyske Bank
Jeg tog imod invitationen om at blive en del af Advisory Boardet, da jeg gerne vil være med at skabe en  
konference, der giver det størst mulige udbytte både for TWI praktikere og beslutningstagere. Det er  
vigtigt for os i Jyske Bank at blive ved med at udvikle os i TWI-rejsen og arbejde konstruktivt med de  
udfordringer, vi møder i det daglige. Det mener jeg, vi med dette års konference har skabt de bedst  
mulige forudsætninger for, da programmet byder på en god balance mellem inspirerende case-oplæg  
og praktiske sessioner, hvor der arbejdes mere i dybden med konkrete udfordringer og værktøjer.

Ole Magni, Opr. Excellence - Business improvement Partner og TWI konceptejer, VELUX
Jeg har taget imod invitationen om at blive en del af Advisory Boardet, da jeg ser muligheden for at være  
med til at sætte rammerne for og skabe en konference, der bringer værdi for både erfarne og mindre  
erfarne TWI trænere, procesejere og sponsorer, såvel som deltagere der blot har mod på at høre og lære  
om TWI. Det har været vigtigt for os i VELUX at TWI, i enhver funktion, har været et aktivt tilvalg fra den 
lokale ledelse. Det har været et stort aktiv i forhold til at lykkedes med en solid TWI implementering, der  
følger en struktureret plan, der eskaleres ud i organisationen på baggrund af træk. Vi har behov for hele 
tiden at styrke vores viden om TWI, lære af andres erfaringer og derigennem forhindre at vi falder i de 
samme faldgruber, andre har lært af.

Susanne Svenningsen, TWI Program Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy
Jeg stiftede bekendtskab med TWI for ca. 2,5 år siden, og det var kærlighed ved første blik. TWI har været 
min passion lige siden, og det har været fantastisk for mig at deltage i både nationale og internationale  
TWI konferencer. Det er inspirerende, givende, og ikke mindst lærerigt at høre andre virksomheder  
fortælle om deres erfaringer med TWI. I Siemens Gamesa anvender vi TWI på forskellige måder, og selv  
om vi vidensdeler på tværs i organisationen, er det netværk som konferencer giver uundværligt. Altid er 
der virksomheder, der står parate til at dele ud af deres erfaringer og give gode råd. At deltage i Advisory 
Board’et og være med til at præge både form og indhold for såvel erfarne som garvede TWI-entusiaster, 
store som små virksomheder, er for mig en fantastisk mulighed for at give lidt tilbage, hvad jeg har fået  
på tidligere konferencer, og jeg glæder mig til - og er spændt på - at deltage også på dette års konference.

Bitten Bøgh Winther, TWI konsulent og Train-the-trainer JI og JR, Jyske Bank
I juni 2017 hørte jeg for første gang om TWI på en workshop for ledere i Jyske Bank. Som daværende leder 
for et administrativt team så jeg straks mulighed for at sikre mig, at vi alle følger en fælles standard og har 
samme udgangspunkt for vidensdeling. I november 2018 deltog jeg i min første TWI konference og var  
selv på podiet for at videredele mine erfaringer med lederdrevet TWI. I dag er jeg fuld tid på TWI i Jyske 
Bank, og det er vigtigt for mig at skabe udbytte for både ledere og trænere, således TWI bliver bredt  
implementeret. Netop disse tanker gør også, at jeg tog mod tilbuddet om at deltage i Advisory Boardet  
for på den måde at være med til at skabe en konference, der rammer bredt - både på trænersporet med 
praktisk TWI og med en mere strategisk tilgang.

Torben Rathmann, Projektleder og Train-the-Trainer JI og JR, IdealCombi
Jeg har arbejdet med TWI siden 2014 og i den sammenhæng deltaget på flere TWI og Toyota Kata  
konferencer. Derudover er jeg medlem af TWI netværksgruppen, som årligt er med til at evaluere  
konferencen. Efter konferencen sidste år kom der mange gode idéer frem, som jeg gerne vil være  
med til at gøre til virkelighed. Jeg er derfor rigtig glad for at være en del af Advisory Board’et og er  
særdeles godt tilfreds med det program, vi i år har sat sammen. Det rammer både nye og erfarne,  
og indeholder foruden TWI både Policy Deployment og Toyota Kata, som vi på IdealCombi er  
begyndt at arbejde med, efter vi har været på Toyota Katas simulering.

Advisory Boardts formål:
I år står et nyoprettet Advisory Boardets bag planlægningen af den danske TWI og Toyota Kata konference.  
Advisory Boardets medlemmer kommer alle fra virksomheder, der arbejder med et eller flere af  
TWI-programmerne og/eller Toyota Kata, som en del af den daglige drift. Tilsammen har de brede  
erfaringer med TWI og de mange forskellige udfordringer og løsninger, der kan være i at integrere  
TWI-programmerne og høste gevinsterne af dem. Konferencens program er tilrettelagt ud fra det  
formål at inspirere dig, uanset om du er ny eller erfaren i arbejdet med TWI og at give helt konkrete  
input til, hvordan du kan arbejde videre i din virksomhed med at løfte TWI til det næste niveau.

ADVISORY BOARD – DEN DANSKE
TWI OG TOYOTA KATA KONFERENCE



PRÆ-KONFERENCE D. 17. NOVEMBER

I forbindelse med dette års danske TWI og Toyota Kata konference har  
du mulighed for at deltage på en af de 3 følgende workshops/netværk.  
De har hvert deres fokus og målgruppe, og vil være bygget op omkring  
praktiske øvelser og cases, der er understøttet af teoretisk viden.

SPOR 2 // Årets jobtrænernetværksdag
Du har som jobtræner nu for første gang mulighed for at deltage i denne spændende årlige 

netværksdag, hvor du sammen med jobtrænere fra andre virksomheder arbejder med de værktøjer og 
kompetencer, der er centrale for dig i din rolle som jobtræner.

Du vil få lejlighed til at sparre med andre trænere om, hvordan de arbejder med TWI Job Instruktion (JI) 
og TWI Job Relationer (JR) i deres organisationer, herunder spændende dialoger omkring udfordringer og 
muligheder.

Temaerne under netværksdagen:
• Den gode jobopdeling – erfaringsudveksling og konkrete øvelser.
• Træning gennem de 4 trin i TWI Job Instruktion – hvordan arbejdes der med Job Instruktion i forskellige 
  virksomheder.
• Trænerens rolle og samspil med andre – det gode samarbejde med andre roller i din organisation.
• Bekymringslisten – håndtering af barrierer og udfordringer ved brug af Job Relationer.

Netværksdagen er målrettet jobtrænere, der som minimum har gennemført TWI 10 timers kurset og  
arbejder aktivt hermed. Bitten Bøgh Winther (Jyske Bank), Torben Rathmann (Ideal Combi), Ole Magni (VELUX), 
Pia Sund (Jyske Bank), Susanne Svenningsen (Siemens Gamesa) og John Vellema (BTP) glæder sig til at byde dig 
velkommen til en dag fyldt med inspiration og energi!

SPOR 3 // Basis TWI: Introduktion
Formålet er at give deltagerne kendskab til TWI Job Instruktion og TWI Job Relationer, herudover til 

TWI-metodens opståen og anvendelse, men specielt at lade deltagerne afprøve metoderne på egen krop.

Workshoppen er designet til at give deltagerne den basisviden, der skal til for at kunne forstå TWI, og  
hvad der skal til for at kunne planlægge en implementering i egen organisation.

TWI er en gennemprøvet metode til træning, frontlinje ledelse og konstante forbedringer, der med  
sikkerhed vil forbedre Lean-implementeringen i din organisation. For 15 år siden blev TWI gen(op)fundet 
som ”Toyotas skjulte hemmelighed”, men i dag har TWI bredt sig til industrien, sundhedssektoren og  
servicebranchen, hvor forudsigelighed, sikkerhed, kvalitet og stabile processer er vigtige.  
Rikke Raastrup-Hansen (Siemens Gamesa / BTP) og Thomas Ilskov (Danske Bank / BTP) glæder sig til at 
byde dig velkommen til denne workshop.

Læs mere på: www.twikatakonference.dk

SPOR 1 // Udvidet TWI: Kobling mellem strategi og daglig ledelse
Du har som leder eller intern HR/Lean partner nu for første gang mulighed for at deltage i denne  

spændende workshop. Vi kobler her sammenhængen mellem Hoshin Kanri (Policy Deployment), Toyota 
Kata og TWI programmerne.

Et vigtigt fokus igennem hele dagen vil være dilemmaet omkring skabelse og vedligeholdese af det  
autentiske ledelsessystem, hvor der er fokus på læringsprocessen og individerne i organisationen, kontra 
det modsatte hvor det hele føles mere som en tom facade, dikterende og hvor det handler mere om 
udfyldelse af felter i et skema.

Workshoppen er målrettet organisationer, der ønsker at arbejde professionelt med langsigtet udvikling  
af virksomhedskulturen igennem øget fokus på ledelsessystemet.  
Torben Kjær-Christensen (Business Through People BTP), glæder sig til dagen.


