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key2see afholder i efteråret 2011 en fordybelsesaktivitet om “Complexity and
Organizational Reality” af den engelske organisations-teoretiker, Ralph D. Stacey.
Forløbet indledes med en temadag 28. september kl. 10-15, hvor alle er velkomne,
uden at skulle deltage i det videre forløb
Introduktionsdagen varetages af lektor Søren Willert, Aalborg Universitet
Stacey betragter organisationer som primært bestående af mennesker med hver deres dagsordener og intentioner,
der møder hinanden på kryds og tværs. Deraf fremkommer en stor kompleksitet som både et vilkår, en udfordring
og en mulighed. Stacey retter gerne en kritik af mere styrede og lineære tilgange til ledelse og organisationer fx
New Public Management og tilbyder andre universer.
Vores bud er, at vi kommer til at høre mere til Stacey i fremtiden.
Stacey etablerer andre paradigmer ved at undersøge kompleksitetsbegrebet og hvad dette kan gøre ved vores
forståelse af menneskelig interaktion og uforudsigelighed. og hvorledes det kan bruges i organisationer:
Hvordan handler vi i en verden, hvor kompleksiteten er blevet en realitet, ikke mindst i vores samvær med
andre mennesker og i vores samskabelse af sociale verdener? Hvordan ledes fra det sted ?

Temadagen 28. september kl. 10-15
foregår i key2seeʼs lokaler og skal ses som afsættet for læsegruppen. Men ønsker man kun at deltage på denne
dag er det også en mulighed.
Dagen giver en introduktion til de centrale elementer i Staceyʼs begreber og perspektiver på hvordan det kan
bruges i arbejdet med organisation og ledelse.
Der er en deltagerbetaling på kr. 400 inkl. forplejning for dagen den 28.9. Læsegruppen er gratis.
Tilmelding til michael.munchhansen@gmail.com telefon 26361863

Læsegruppen forløber herefter kl. 14-17 hver anden tirsdag: 11/10,
25/10, 8/11, 22/11, 6/12. Der er ingen mødepligt.
I læsegruppen vil vi udfra læsning af bogen forsøge at forstå Staceys teorilandskab og derefter lande det ved at udvikle operationaliserbare og umiddelbart anvendelige
konsulentteknikker til brug i praksis! Stacey har skrevet flere bøger. Vi har valgt den
nyeste som er skrevet med ledere og organisationskonsulenter som målgruppe:
Bogen titel er: “Complexity and Organizational Reality” af Ralph D. Stacey
Ifølge bogpriser.dk kan den skaffes for ca kr 350.

Tilmelding til michael.munchhansen@gmail.com telefon 26361863
Tilmelding kan både ske forud for temadagen 28.september og i forlængelse af den.

De bedste hilsner og vel mødt !
Søren Troldskov (2068 5121)
Michael Munch-Hansen (2636 1863)
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