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we:LIFT er Arbejdsmiljørådgivernes procesuddannelse, som er fordelt på tre moduler.
I modul 1 lærer du at transformere viden til handlinger og at involvere og engagere medarbejdere
og kunder. I modul 2 får du trænet din mundtlige kommunikation og din fremtoning, ligesom du
får værktøjer til at improvisere, hvis noget uventet sker. I modul 3 lærer du at arbejde med indremotivation ved at styrke menneskers naturlige behov for selvbestemmelse, kompetence og
samhørighed. Du lærer også at påvirke adfærd ved brug af nudging og adfærdsdesign. Hvis du
deltager i alle tre moduler og består eksamen, bliver du we:LIFT-certificeret.

Fire kompetente undervisere
Du får ikke bare én, to eller tre - men hele fire undervisere i løbet af uddannelsen. Kenneth Agerholm,
Signe Bonnén, Nanna Munk og Ib Ravn har udviklet
we:LIFT i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne
og underviser alle fire i løbet af uddannelsens tre
moduler. Sammenhængen mellem modulerne er
sikret ved, at alle fire undervisere har været med til
at udvikle uddannelsen og kender dermed indholdet
på de moduler, hvor de ikke selv underviser.
Underviserne, øverst fra venstre: Signe Bonnén,
Kenneth Agerholm, Ib Ravn og Nanna Munk

CERTIFICERINGENS OPBYGNING

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

DEN FACILITERENDE
RÅDGIVER

DIT STÅSTED SOM
FACILITATOR

MOTIVATION OG
ADFÆRDSDESIGN

DEL 1:

DEL 1:

DEL 1:

Transformér viden til handling
- henimod faciliterende
rådgivning

Din personlige kommunikation
- relationer, kommunikation og
kropssprog

Den motiverende arbejdsmiljørådgiver - styrk folks egen
indre-motivation

Underviser: Ib Ravn

Underviser: Signe Bonnén

Undervisere: Ib Ravn og Kenneth
Agerholm

DEL 2:

DEL 2:

Bedre arbejdsmiljø med involvering - skab engagment omkring
ny adfærd

Find orden i kaos - vær
professionel, når planen ikke
holder i virkeligheden

DEL 2:

Underviser: Nanna Munk

Undervisere: Nanna Munk og
Kenneth Agerholm

Undervisere: Signe Bonnén og
Kenneth Agerholm

Varighed: 2 x 2
undervisningsdage

Varighed: 2 x 2
undervisningsdage

Læs mere på bamr.dk. For mere information og tilmelding,
kontakt os på tlf. 30 48 58 16 eller send os en
mail på info@bamr.dk.

Certificering
For at opnå certificering kræves det, at du deltager på
alle moduler, løser opgaverne mellem modulerne og
består eksamen på sidste modul. Hvis du bliver ramt af
sygdom eller andet fravær på en undervisningsdag, laver
vi en individuel aftale mht. certificering.
Ekstra udbytte ved certificering
• Du får muligheder for at blive certificeret
proceskonsulent
• Du bliver en del af we:LIFT netværket i Danmark
• Du bliver holdt opdateret om nyheder fra feltet
• Du tilbydes deltagelse i årlige netværkssamlinger
Certificeringen bygger på et sæt detaljerede
kompetencekrav for certificerede procesfacilitatorer.

Sådan påvirker du adfærd - brug
nudging og adfærdsdesign

Varighed: 2 x 2
undervisningsdage
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Målgruppe
Uddannelsen er designet for rådgivere, konsulenter og
ledere i alle brancher, som arbejder med forandringsprocesser og som involverer medarbejdere og lederes
arbejdsmiljø.
Du har mindst to års erfaring fra arbejdsmarkedet og
ønsker at skærpe dine professionelle kompetencer, så
din indsats giver bedre resultater – både for kunder
og i virksomheder. Du kan være privat eller offentligt
ansat eller være selvstændig i din egen virksomhed. Dit
grundfag som rådgiver kan spænde bredt: Du kan være
tekniker, ingeniør, fysio- eller ergoterapeut, psykolog,
læge, farmaceut, antropolog, økonom, jurist eller
andet.

Arbejdsmiljøakademiet er en del af Arbejdsmiljørådgiverne,
brancheforeningen for rådgivningsenheder, der arbejder professionelt
med rådgivning om arbejdsmiljø.

