!

Kulturanalys
I Pilou AB har vi verktyg, kompetens och
erfarenhet att synliggöra din grupps-, hela
arbetsplatsens och/eller organisationens kultur!
Vi använder oss av CTT, Culture Transformation
Tools. Ett effektivt verktyg för att snabbt få fram
personliga värderingar, värderingar i nuvarande
kultur samt vilka värderingar vi önskar att vår
kultur har, i den bästa av alla världar!
Värderingar och kultur

Kort om CTT - verktyget

En grupp eller en organisation består av

Modellen är skapad av Richard Barrett vid

människor. Människor med

Values Centre och är en

individuella värderingar som

vidareutveckling av A B

påverkar och påverkas av

Maslows behovshierarki.

sin omgivning. De personliga

Det är ett webbaserat

värderingarna påverkar hur

verktyg som används i över

individerna utför sitt arbete

6 000 olika organisationer i

och det är människorna i

90 länder och är översatt

organisationen och

till ett 50-tal språk, bland

företaget som är bärare av

annat svenska.

den kultur som råder!
Verktyget finns för individer,
Om vi vill utveckla och

små och stora grupper,

förändra vår kultur, behöver

hela företag,

vi synliggöra medarbetarnas

organisationer och hela

personliga värderingar och

nationer. Verktyget finns

få fram de värderingar vi vill

särskilt anpassat mot all

leva och verka efter i den bästa av alla världar.

sorts skolverksamhet samt som 360° feedback

Utifrån dessa kan vi starta vår kulturresa och

på chefers ledarskap.

genomföra den förändring vi vill göra.

Anpassat för varje organisation
Vi startar med ett inledande möte, designar och kontrakterar kulturanalysen efter ditt och din organisations
behov. Vi genomför, analyserar, dokumenterar och fungerar som processtöd, hela vägen i den önskade
kulturförändringen. En god grund kan vara att börja med cheferna i organisationen och låta dem göra en 360°
feedback på vilka värderingar de visar upp i sitt ledarskap.
Ingen grupp eller organisation är för stor eller för liten, alla är välkomna!

Vi intresse, ta kontakt med;
info@pilou.se
Tel: 0709- 44 44 18

Om Pilou AB
Ett utbildnings- och konsultföretag i Varberg, med fokus på process, lärande och utveckling.
Vi utbildar, handleder och stödjer individer, grupper och organisationer framåt.
www.pilou.se

