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HVEM ER JEG?

Efter en  lang erhvervskarriere i medie- og underholdnings-

branchen - de seneste knap 9 år hos Dagbladet Børsen som

kommerciel ansvarlig og rådgiver inden for salg, branding og

markedsføring, sprang jeg ud på dybt vand, og blev selv-

stændig.

 

I driver jeg min egen virksomhed, Waltersdorff Consulting,

hvor jeg afholder workshops og fungerer som mødeleder i alt

fra netværk og smalltalk til vækst og innovation.  Jeg arbejder

også som strategisk rådgiver og sparringspartner for en lang

række erhvervsfolk, hvor jeg skaber overblik og bringer

overordnet strategi ned til konkrete handlinger. Jeg har også

skrevet en mødeledelsesbog, "Guuud, har vi møde i dag...?"
samt  "Sådan styrker du dit netværk", en workbook som jeg

vil anbefale dig at læse, for virkelig at komme ud over

stepperne.

 

Jeg er optaget af, hvordan vi får sat handling bag vores

projekter og drømme, og derfor er IDÉ TIL HANDLING også

omdrejningspunktet i min Podcast af samme navn, mine

produktions-/sparringsdage som jeg udbyder både 1:1 samt i

workshops med flere deltagere.



HVORFOR HANDLE PÅ SINE IDÉER?

Du  fortryder ikke det du gør, men alt det du
ikke  gør!
 
Uanset om du er enig i udsagnet eller ej, vil du
stensikkert være enig med mig i, at det er vigtigt
at tage en beslutning, - det kan evt. bare være at
udskyde projektet i en begrænset periode.
 
Det er nemlig sådan, at du får mere ro, når du
tager en beslutning - og derved minimerer du
også risikoen for at fortryde det senere. Ofte når
du står i et dilemma- "SKAL, SKAL IKKE?", vil der
være en tredje udvej. Lad mig komme med et
eksempel: du overvejer, om du skal sige dit job
op , for at blive selvstændig - eller blive i jobbet.
En tredje udvej kunne være, at beholde jobbet
og starte så småt op med at bygge en
virksomhed op ved siden af.
 
Der er ikke fejl, der er kun læring!  Hvis du
forventer, kun at møde medgang, bliver du nok
skuffet.   

Og eftersom mange af os har en frygt for at fejle,
kan det være en støttende overbevisning at
fokusere på læring fremfor fejl. På den måde
sikrer du, at du ikke bliver slået ud af modgang i
rejsen mod opnåelse af de projekter, du sætter
dig for. 
 
Mange starter med et mål, men undervejs i
processen får de inspiration og læring der gør, at
der bliver sat en hel  ny retning. Derfor støtter
du dig selv bedst ved at have fokus på din egen
arbejdsindsats, ihærdighed og fremdrift.
 
Når du sidder med denne bog i hånden, har du
allerede taget det første skridt ved at handle på
din idé, drøm eller plan. -Også selv om det blot
er et lille skridt i dag - fx bare at foretage noget
relevant research eller løse opgaverne her i
bogen.
 
Rigtig god fornøjelse - og held og lykke,
 
Therese Waltersdorff 
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HVAD?

Trin 1 Hvordan ser din fremtid ud?
Hvordan skal en typisk dag se ud?
Hvilke typer kollegaer skal du have?
Hvilken type arbejdsplads ønsker du?
Hvilke arbejdsopgaver skal der primært være?
Hvilke typer arbejdsopgaver vil du IKKE lave?
Hvor meget du du gerne arbejde?
Skal du arbejde internationalt?
Hvilke typer samarbejdspartnere ønsker du?
Skal det være en nystartet virksomhed?
Skal det være et innovativt/konservativt miljø?
Hvordan skal økonomien se ud?
Hvilken rolle vil du have?
Skal det være sjovt eller udfordrende at gå på arbejde?
Vil du prøve noget helt nyt?
Har du en drøm om at blive selvstændig?

For at komme i mål, er det vigtigt at kende målstregen. Derfor
er det vigtigt, at du skriver din idé ned, så udførlig som over-
hovedet muligt.  Du kan lade dig inspirere af nedenstående
spørgsmål:
 

 
 
 
 
  



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

BESKRIV DIN IDÉ

Hent inspiration på den foregående side



Trin 2

hvorfor er det en god ide? 
hvorfor har du lyst? 

hvorfor er det en dårlig idé
hvorfor du ikke skal  gøre det 

Simon Sinek er kendt for sin bog "Start med
hvorfor", og det er ikke uden grund. Det er nemlig
vigtigt, at du ved HVORFOR du vil arbejde hårdt for
at opnå det resultat og realisere en idé. 
 
Spørg derfor dig selv:
 

 
Inden du får taget ja-hatten på, så lad os være
realistiske - der er måske også en grund til, at du
sidder med denne bog, og ikke er i gang med at
realisere dit projekt allerede. Brug derfor et par
minutter på at reflektere over:
 

 
-Og hvorfor har du ikke allerede handlet?

HVORFOR?



SWOT - Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats

Projektet vil lykkes pga. disse styrker:                  Svagheder ift. at kunne lykkes med projektet: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Få et overblik over hvorfor (eller hvorfor ikke) du skal i gang med det samme!

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

En god mulig for projektet:                                            Eksterne trusler, der truer projektet:



UNDERHOLDENDE

UDVIKLENDE

ØKONOMI

FREMTIDIG MARKEDSVÆRDI

SAMARBEJDSPARTNERE

ANERKENDELSE

MENINGSFYLDT

HVORFOR SKAL DU GØRE DET?
 



Handl dig til
afklaring!

Der kommer

måske aldrig et

bedre tidspunkt?

Hvad vil du
tænke/føle hvis du

aldrig kommer 
i gang? Gør det NU!

Det er ikke et

spørgsmål OM,

men hvordan!

Skriv/tal dig

til din indsigt!

DU KAN!!!



"Hvis det var let, kunne alle jo gøre det" sagde en gammel chef
ofte. Og der er noget om det. Derfor skal du sikre, at du har
klædt dig godt nok på til opgaven. Du skal med andre ord hente
inspiration, læring og information en række steder, men hvor?

Skal du tage en uddannelse/et kursus?
Er der nogle gode workshops, der går lavpraktisk til
værks?
Kender du nogen, der kan lære dig noget fagligt?
Hvor kan du hente finansiering?
Hvor kan du finde support?

Trin 3

HVOR?

TIP: 

BRUG DIT NETVÆRK
   TIL DETTE PUNKT!

Hvor skal du hente den nødvendige viden, faglighed,
sparring og inspiration? Tag en dyb indånding, og
reflektér på næste side.



Viden, faglighed, sparring og inspiration?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Hvor vil jeg hente information?                                    Hvem vil jeg spørge/involvere?



HELDET HAR DET MED
AT FØLGE DE FLITTIGE 



Trin 4
HVILKE?

Ofte er vejen mod målet lang og består af
mange delmål og processer. Der er mange
små tiltag, du kan gøre for at komme i gang -
så du føler, at du er i gang, uden at satse det
helt store.
 
Måske er dine mål urealistiske og kommer
aldrig til at ske - måske kommer du meget
længere end du nogensinde kan forestille dig.
Uanset hvad, er det vigtigt at tage det første
skridt . Det kunne være, at lave en liste over
ting, du kan gøre, som er konkrete, simple og
med en kort deadline. 
 
Hvis projektet bliver for komplekst fra
starten, kan det overvælde dig, så du slet ikke
kommer i gang.
 
Kig listen her gennem, og dan dig et overblik
over HVILKE handlemuligheder, du har.

GØR SOM DU PLEJER - OG FÅ DET
DU PLEJER - HVIS DU ER HELDIG!

Forslag til hvilke handlinger, du kan 
foretage:

Skrive målet ned
Brainstorme på delmål
Researche - fx kan du lave en
markedsundersøgelse
Opdatere din LinkedIn profil med nyt foto
og baggrundsbillede
Linke op med bekendte på LinkedIn
Redesigne dit CV
Bede om hjælp
Betale en professionel
sparringspartner/coach
Alliere dig med en mentor
Omgive dig med andre med samme
mindset
Identificere det allerførste og mindste
skridt
Søge uopfordret

 



FORSLAG TIL HANDLING



UDFYLD DIT EGET MINDMAP!



Overtænkning er din fjende! Det gør dit

projekt kompliceret, og i værste fald

handlingslammer det dig. Simple

handlinger i den rigtige retning er vejen!

 

Handling giver afklaring. Du kan IKKE

regne den ud på forhånd - det er meget

sjældent, at det går som vi har planlagt. Så

vær ikke bange for at handle dig til dine

indsigter - så længe du kender retningen.

 

Sæt et overskueligt mål. Beslut dig for

eksempel for at tage et skridt i den rigtige

retning hver dag - også selv om du blot

bruger få minutter på projektet.

 

Vær ikke bange for at bede om hjælp! De

fleste vil gerne hjælpe dig videre - du vil

blive overrasket! De fleste kan godt lide at

bidrage!

 

Hav fokus på dine handlinger - og hav tillid

til, at resultaterne nok skal komme med

tiden. Rom blev som bekendt ikke bygget

på en dag!

5 enkle
 tips

1.
 

3.
 

4.
 
 

5.
 

2.
 



________________

________________

________________

________________

________________

Man  siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette - måske er det også
sådan for dig? Et tip til at komme i gang er, at handle i stedet for at overtænke
projektet. Spørg dig selv HVORDAN du kommer i gang - hvad skal du gøre, hvornår og
hvordan?

Trin 5

HVORDAN?

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

HVAD?                                 HVORDAN?                        HVORNÅR?  



TAG DET FØRSTE SKRIDT ALLEREDE I DAG -

SÅ ER DU I GANG MED AT UDLEVE DIN IDÉ!



tw@waltersdorff.nu

E-MAIL

www.waltersdorff.nu

WEBSITE

53886776

MOBIL

Kr. 99


