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Vi tror på at glade 
medarbejdere …

Er en forudsætning for glade kunder
Samarbejder bedre

Er mere motiverede for at levere kvalitet
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Det handler 
om at være 
ligeglad! 
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Starten på rejsen i 2012
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Vision 2020 

Vi vil være det førende online pensionsselskab 
i Danmark, der giver vores kunder en 

exceptionel oplevelse. 

Vi vil gøre det lidt bedre end 
vores konkurrenter -

fordi vi alle yder en ekstra indsats.
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Sorte skyer i 2012
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Men vi begik en fejl!



Motivér 
mere 

Lav mere
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Dagen, der samlede 
organisationen. 
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Top 10 - Performance adfærd
Vi vil være proaktive i dagligdagen og følge aktiviteterne til dørs

Vi vil styrke vores samarbejde på tværs

Vi udnytter vores potentiale for videndeling f.eks. gennem: Best Practise, Jobrotation, Erfaringsudveksling, 
Introforløb for nye medarbejdere/faddere, Intern uddannelse, Øget ansvar til medarbejdere

Vi giver mere positiv, konstruktiv og tydeligere feedback

Vi bruger vores online-løsninger og informationsteknologi maksimalt i vores hverdag

Vi fejrer succeser og synliggør dem både internt og eksternt

Vi har alle ansvar for vores arbejdsglæde

Vi skal tænke i helheder og give kunden en exceptionel oplevelse

Vi har respekt for den gode mødekultur

Vi gør, hvad vi siger til tiden

Vi skal være åbne over for hinandens idéer11
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Vi ville bygge en stærkere 
kultur i balancen mellem 
økonomi og mennesker. 
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• Magte mere 
for mindre

• Muligheden for at 
præstere

• Anerkendelse 
• Meningsfyldte 

sociale relationer

• Kost, motion 
& velvære
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Performance Magte mere for mindre
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Robusthed Kost, motion & 
velvære
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…og der hvor den gode hensigt møder 
“armene-over-kors-mentaliteten”
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Arbejdsglæde
Muligheden for at præstere

Anerkendelse
Meningsfyldte sociale relationer
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Hvor langt er vi nået?
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De 8 læringer til at lykkes
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1. Få ildsjælene med
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2. Sæt medarbejderne 
sammen i nye 
konstellationer-
involver og giv 
medejerskab
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3. Kør det som et 
projekt
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4. Det kan ikke 
udliciteres! 
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5. Indbyg 
produktivitets-
stigninger i 
budgetterne. 
Ikke i en gåtur. 
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6. Det behøver ikke at 
koste det store. 
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7. Tro på det! 
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… 8. Og bliv ved. 



31Mt. Everest ,foto: Luca 
Galuzzi
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