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Radical Collaboration ® 
«Lær hvordan selskaper som NASA, Harvard University, Stockholm School of Economics og Fortune 500 Selskaper 

bygger samarbeidskultur.» 

  

Radical Collaboration er et interaktivt 3-dagerskurs som vil komme til å transformere lederrollen din. 

Lær teknikker for å ivareta både dine egne og andres interesser, få mer gjennomslagskraft og bli en mer effektiv 

relasjonsbygger. 

 

 

Hva sier tidligere deltakere?  

• "Tankevekkende kurs som gjennom en rekke 

øvelser gjorde meg oppmerksom på svært 

mange aspekter ved kommunikasjon og 

samarbeid jeg ikke har vært bevisst på før. I 

tillegg lærte jeg ulike verktøy for å skape rom 

for vellykket samhandling og problemløsning 

som er like relevante på arbeidsplassen som 

på hjemmebane. Anbefales!" 

• "Radical Collaboration har vært et spennende 

og svært nyttig kurs. Det vi lærte er 

anvendelig både på jobb og privat - med en 

gang. I tillegg er Andrea en svært dyktig, ekte 

og tilstedeværende kursleder." 

• "Jeg har vært så heldig å kunne delta på 

kurset "Radical Collaboration" med Andrea. I 

løpet av de tre dagene opplevde jeg stadig 

nye aha-øyeblikk i forhold til hva som kan 

lede til et bra samarbeidsmiljø. Dette er et 

kurs jeg tror alle kan ha god nytte av. " 

Hvem er dette for?  

Dette kurset er for alle som jobber med mennesker 

og har til hensikt å bygge en kultur der mennesker 

blir møtt med tillit, kjenner seg verdifulle og 

kompetente og for deg som ønsker å bygge høyt 

presterende autonome team. 

Dette kurset er spesielt nyttig for deg som er 

ansvarlig for å bygge kultur og skape psykologisk 

trygghet i egen organisasjon. 

  

 

 

Radical Collaboration ® 

Radical Collaboration er et interaktivt 3-dagerskurs som 

vil komme til å transformere lederrollen din. 

Lær teknikker for å ivareta både dine egne og andres 

interesser, få mer gjennomslagskraft og bli en mer 

effektiv relasjonsbygger. 

• Skap autonome team  

• Ta bedre og mer bevisste valg  

• Få bedre relasjoner 

 

Det er på tide å endre måten vi praktiserer ledelse på. 

Altfor mange ledere føler at de må velge mellom 

resultater og effektivitet på den ene siden, og langsiktige, 

gode, tillitsfulle relasjoner på den andre. 

Sånn trenger det ikke å være. 

Vi tror på radikalt samarbeid som gir deg begge deler. 

Med Radical Collaboration® er det mulig for enhver leder 

å skape gode resultater på en effektiv måte, i psykologisk 

trygge omgivelser.  

Radical Collaboration ® er utviklet av Jim Tamm og Ron 

Luyet og er et registrert varemerke for RC Group LLC 

Rød og grønn sone 

er en måte å beskrive kulturen i en organisasjon på. 

I STUDIER AV SELSKAPER MED EN GOD 

SAMARBEIDSKULTUR SER MAN:  

755 % ØKT NETTOINNTEKT  

826 % ØKNING I AKSJEKURS 

516 % ØKT OMSETNING 

  

 

https://wholehearted.andreaaltier.com/
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Hvorfor opplever vi konflikter? 

Den "myke" delen er basert på The Human Elements 

FIRO-baserte (les mer om Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation her) utviklingsprogram. 

Programmet er utviklet av den amerikanske 

psykologen Will Schutz. 

The Human Element er en teori og tilnærming som gir 

en økt forståelse av mellommenneskelige relasjoner 

og hjelper oss til å håndtere dem mer effektivt. (les 

mer på thehumanelement.com) 

Det gir oss muligheter til å bli bevisst våre reaksjoner 

og defensive holdninger som fører oss til konflikter. 

Det hjelper oss også å utvikle vår evne til å ta kontakt 

og lytte på en måte som fremmer gode relasjoner og 

problemløsning 

Hvem utviklet kurset? 

Jim Tamm er tidligere dommer og har meklet i mer 

enn 2 000 arbeidstvister. Han har håndtert flere 

skolestreiker enn noen annen i USA. Han har jobbet 

med konflikthåndtering i mer enn 35 år. Jim er en del 

av lærerstaben for NASAs Management Education 

Program og International Management Program ved 

IFL / Handelshøyskolen i Stockholm 

 

Ron Luyet er en av grunnleggerne av Green Zone 

Consulting Group og seniorkonsulent hos Japanese 

BCon Inc. Han kjente og jobbet med Will Schutz i over 

40 år. Jim og Ron skapte Radical Collaboration 

Program. 

RadicalCollaboration.com 

 

Er dette kurset for meg?  

• Dette kurset er for deg hvis du er en leder 

som ønsker å utvikle ditt potensiale og være 

den beste versjonen av deg selv 

• Du ønsker å bygge tillit i team og i 

organisasjonen 

• Du ønsker effektive verktøy for å håndtere 

interessekonflikter og vanskelige samtaler  

• Du ønsker å styrke din evne til 

å skape et tillitsbasert og positivt miljø 

• Du ønsker å bygge et nettverk av andre 

likesinnede som kan støtte deg som leder 

både personlig og profesjonelt 

 

Hvordan håndtere dine interesser og ivareta 

relasjoner? 

Radical Collaboration® -kurset er bygget på en unik 

kombinasjon av "harde" og "myke" ferdigheter. 

De "harde" lærer deg interesse-basert 

problemløsning. Dette er en metode for å forhandle 

slik at man kan komme til løsninger der alle parter 

føler seg respektert, og at deres interesser ivaretas. 

Metoden har som mål å både møte dine behov og 

samtidig bygge relasjoner. Den hjelper deg med å 

sette i gang, drive og fullføre en 

problemløsningsprosess på en trinnvis og konstruktiv 

måte. 

Metoden er den velkjente Harvard-metoden som er 

publisert i bokform under tittelen «Getting to Yes». 

 

https://wholehearted.andreaaltier.com/
mailto:andrea@andreaaltier.com
https://www.thehumanelement.com/firo-theory/
https://www.thehumanelement.com/firo-theory/
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https://www.radicalcollaboration.com/
https://andrea-altier.mykajabi.com/3-dagers-kurs-i-tillitsfullt-samarbeid?editor=true&preview_theme_id=2150587515
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Co-fasilitator – Helene Gelius Skyberg 

Har over 10 års erfaring som leder og er en erfaren 

Alignment & Empowerment Coach og co-fasiliterer 

bedriftsinterne Radical Collaboration kurs 

 

 

Kursinstruktør – Andrea Altier 

Har over 20 års erfaring fra IT-bransjen og er en erfaren team- og ledercoach.  Andrea er sertifisert kurs-instruktør i 

Radikalt Samarbeid ® i 2022. Andrea er også sertifisert Profesjonell Co-Active Coach og ENBA Terapeut. 

Radical Collaboration Bedriftsinternt kurs – Nivå 1: 

Varighet: 3 dager 

Antall deltakere: 12-16 per kurs 

Instruktør: Andrea Altier  

Co-fasilitator: Helene Gelius Skyberg 
Ta kontakt for mer informasjon 

 

Språk: Norsk eller Engelsk 

365 Ledercoaching – Nivå 2: 

The Conscious Leadership Program,  
powered by Radical Collaboration  

Varighet: 12 mnd 

Innhold: Online materiale, gruppe-coaching,  

individuell coaching m.m  
Ta kontakt for mer informasjon  

 

 

BOOKING: andrea@andreaaltier.com  
 

 

 

Kursinstruktør – Jeanette Söder 

Har 15 års erfaring i å håndtere og levere kurs i 

Tillitsfullt Samarbeid ® og mer enn 30 års erfaring i å 

utvikle virksomheter i mange ulike bransjer i Sverige. 

 

Radical Collaboration åpent kurs – mars 2023: 

Varighet: 3 dager 

Antall deltakere: 12 per kurs 

Instruktør: Andrea Altier  

Instruktør: Jeanette Söder 

Investering: 16 900 per deltaker 

Kurs og konferansekostnad: 8 000 eks.mva inkl. 

Overnatting, frokost, lunsj og felles middag kursdagene 

 

Neste kurs: 29 – 31. Mars 2023 

Sted: Leangkollen hotell Asker  

Tidspunkt:  9:00  

 

Påmeldingsfrist mandag 27. februar 2023 

 

PÅMELDING: andrea@andreaaltier.com  

 

https://wholehearted.andreaaltier.com/
mailto:andrea@andreaaltier.com
https://app.kajabi.com/admin/themes/2150587515/settings/edit
mailto:andrea@andreaaltier.com
mailto:andrea@andreaaltier.com

