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Levende
værdier
Need to Meet
Nyt perspektiv på Vismas værdier med Visionpool
Visma A/S er nordens førende inden for outsourcing af løn og økonomi. Visma er en ressourcestærk,
national og nordisk leverandør inden for alle områder der dækker løn- og økonomifunktionen.
I Danmark har Visma mere end 230 medarbejdere.
Case: I løbet af 2007 gennemgik Visma Danmark A/S en længere værdiproces som omfattede hele
organisationen. I hele forløbet brugte de Visionpool. Forløbet blev indledt med en værdiproces for
ledergruppen, hvorefter Vismas egne HR-konsulenter blev certiﬁceret til at bruge redskabet. De kunne
herefter afholde workshops om værdierne, både i de enkelte afdelinger, og overfor den samlede
medarbejdergruppe. Visma anvender i dag Visionpool når værdierne introduceres overfor nye
medarbejdere.
Udbyttet for Visma er et levende værdisæt som medarbejderne har taget til sig, og som er blevet en
fælles referenceramme i hele organisationen.
Inge Lilholt, HR-manager, Visma A/S:
“Vores virksomhed består i høj grad af økonomifolk, og der var nogen skepsis at spore, da vi skulle
bruge et billedbaseret dialogværktøj til at tale om vores fem nye kerneværdier. Men efter den første
øvelse gik det helt forrygende, og på blot en eftermiddag kom vi dybere i vores kerneværdier, end vi
ellers ville være kommet. Vi fandt en helt anden vinkel på værdierne, og kom meget hurtigt frem til de
emner, som var essentielle at få en dialog om.
Vi vil fortsætte samarbejdet med Visionpool ved at lade os certiﬁcere, så vi selv kan bruge værktøjet, når
vi har dialoger, som kan have gavn af det.”

Værdi

Konceptet Visionpool er et banebrydende kommunikationsværktøj, som gennem struktureret dialog
optimerer processer i din virksomhed. Visionpool skaber fælles erkendelser, et fælles sprog, involvering
og accept. Med Visionpool deler vi vores indre billeder og skaber et fælles.
Her ﬁnder du os: telefon
+45 70271686
web
www.visionpool.dk
e-mail info@visionpool.dk

