
 

 
 

Inspirationsbrev 13.  14 Dec. 2010 

 

I dette inspirationsbrev finder du følgende;  

 

1) Det meste kan måles i moderne virksomheder  
2) Julen er lysets og hjerternes fest – for de fleste…..  
3) Seneste nyt 

 

1) Det meste kan måles i moderne virksomheder 
 

Blandt HR chefer i 32 store virksomheder viser en undersøgelse at tre fjerdele at de anvender performance 

management (den ledelsesdisciplin som beskæftiger sig med styring af ydelse og præstation), som værktøj 

til at nå bedre resultater. Virksomheder måler sygefravær, rekruttering, medarbejderomsætning, 

fastholdelser med mere. 9 ud af 10 oplever at HR bliver vurderet som et strategisk kerneområde  

(Berlingske Nyhedsmagasin 38. Dec. 2010).  

 

I tråd med dette finder du artiklen ”Ingen resultater uden relationer” om relazions trivsels og 

relationsarbejde i PID Personalechefen dec. 2010 Den beskriver hvordan fokus på forebyggende 

trivselsarbejde og relationer gavner væksten på alle niveauer. Endvidere hvordan det kan måles og betale 

sig på ovenstående parametre. Der kan registreres fald i sygefravær, bedre arbejdsmiljø samt performance.  

Artiklen vedhæftes dette brev og kan læses på www.relazion.dk  i nyheder samt under presse.  

 

2) Julen er lysets og hjerternes fest – for de fleste…..  
 

Læs årets juleklumme ”julens udfordringer” til eftertanke under www.relazion.dk i boksen med nyheder 

eller under presse. 

 

Endvidere kunne følgende sætninger, måske gør trivslen bedre hos dig og kollegaerne.  

 

” Der sker ting som ikke skulle ske. Men lad det ske. Så er det, det”. 

 

” Hvis du har et ønske i dit hjerte min ven, så ønsk det nu, for du kan ikke gå tilbage igen”.  

 

”Er der noget du ikke fik gjort, så gør det nu. Livet er så kort”.               

 

Kilde; Absalons Hemmelighed 2010 

 

Er du i mere julestemning, ligger der flere inspirationsartikler. Måske juleferien er tid til læsning. Du finder 

klummer og artikler om forskellige udfordringer med trivsel og relationer under hjemmesiden/presse. 



 

3) Seneste nyt 
 

relazion har fastansat en assistent til at varetage diverse kontorfunktioner. 

 

Nyhedsbrevet Personalegoder har skrevet om relazions kompetencer. Se www.relazion.dk/nyheder 

 

relazions Advisoryboard mødtes til strategidiskussion 7 dec. Fokus er fortsat udvikling af ekspertisen på 

relationer, samt forbedring af trivsel i virksomheder. At skabe balance gennem kommunikation.  

 

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et lyst nytår 

med godt helbred og gode relationer, ser jeg frem til et 

godt samarbejde og gensidig inspiration næste år.  
 
 

Mange gode hilsner fra 

Lone Carmel 

lone@relazion.dk 

21471088 

 

 

 

 

 


