
Gründerverksted - Visjon og mål
Gründerverkstedet skal være en trygg øvingsarena hvor du treffer likesinnede  

og blir utfordret, får sparring, går utenfor komfortsonen. 

Visjon og mål som styringsverktøy
Bli med på verksted og få dypere innsikt i hvordan 
du kan bruke mål og visjon som styringsverktøy for å 
oppnå det du ønsker.

Vårt mål er å gi deg inspirasjon og nye erfaringer i hvordan du kan bruke 
visjon og mål som styringsverktøy i praksis. 
Det er enkelt å snakke om hvordan nå mål i teorien. Men det er handlin-

ger som teller. Hvorfor velger du de handlingene du gjør, og er disse handlingene hensiktsmessig i forhold til de mål og visjoner du 
har? Er det du som definerer målene og visjonen – eller er det visjonen og målene som definerer deg? Dette skal vi se nærmere på 
betydningen av. Vi skal også forske i de tre dimensjonene tiltak, mål og visjon, hvordan disse henger sammen.

Hva vi skal bruke tiden til?
Erfaring –Gjennom øvelser skal vi utforske og få ny erfaring på området - ingen ting er bedre enn erfaringsbasert kunnskap
Innsikt – Vi skal se på hva som ligger til grunn for de beslutningene vi tar – er handlingene du gjør hensiktsmessige for utviklingen 
av din bedrift? Hvordan prioriterer du? Kanskje får du ny innsikt i hvordan du skaper din egen framtid
Drivkraft – Vi skal se nærmere på hva som driver oss og gi lidenskapen et «boost»!
Styringsverktøy – Du får mulighet til å lære et enkelt og praktisk styringsverktøy som kan hjelpe deg med å holde bedriften din på 
stø kurs

Leder av dagens verksted - Trude Bjørlykke Hansen i Reinspikka Suksess
Trude har jobbet med markedsføring og bedriftsutvikling, som coach, designer og idéutvikler i 25 år. Hun har nylig  
startet Reinspikka AS, med kurskonseptet Reinspikka Suksess. Her hjelper hun gründere, bedriftseiere og ledere å 
skape suksess med egen virksomhet.

 
Tirsdag 13. november kl. 9-12 

Sted: Papirbredden,  
Drammen Kunnskapspark, Grønland 58

Bindende påmelding til Etablererveiledningen: 
lisbeth.torkildsen@etablererveiledning.no

Påmeldingen lukkes ved maks antall 14 stk. 
Her er det førstemann til mølla prinsipp!

Passer for alle som ønsker  
å få fart på gründerideen sin!


