
 

NETVÆRK FOR 

PROJEKTLEDERE 
Arbejder du med komplekse projekter eller udviklingsprojekter i din virksomhed? Så 

er dette projektledelsesgruppen for dig. Deltagerne i Netværk for Projektledelse har 

typisk virksomhedskritiske projekter med stor organisatorisk bevågenhed, som ofte 

også spænder tværorganisatorisk. 

Projektlederens rolle favner ofte bredt, og kan være ramt af uklare organisatoriske 

relationer. Det gælder om at kunne spille sit projekt ind til ledelsen opad, når 

ressourcer prioriteres. Såvel enkeltdiscipliner i projektledelse såvel som det store 

billede i forhold til projektets interne og eksterne interessenter er på tapetet, når 

projektnetværksgrupperne løser hinandens udfordringer og erfaringsudveksler om 

best practice. 

Gennemgående temaer i netværket 2021 

• Projektlederens rolle 

• Forandringsledelse 

• Motivation af projektteams 

• Projekter i strategisk perspektiv 

• Udfordringer i international projektledelse 

• Porteføljeledelse 

• Stakeholder Management 

Målgruppen og det afgørende personmatch 

Deltagerne i denne gruppe har ofte titler i lighed med projektleder eller projektchef. 

Gruppen har stor erfaring, skarp faglighed og politisk tæft. De er gode til at udfordre 

hinanden på en direkte, men altid konstruktiv måde. 

Igennem en samtale matcher vi dine ansvarsområder og udfordringer med gruppen, 

så der opnås gensidig værdi for dig og netværket. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

DET FÅR DU HOS RIGÉT 

 

• 5 årlige, fysiske møder i din 

fortrolige netværksgruppe 

inkl. en årlig netværksmiddag. 

Herudover tilbydes virtuelle, 

faciliterede møder i gruppen 

efter behov 

 

• Ekstern inspiration på 

møderne hvor relevant 

 

• 4 årlige seminarer med 

faglige, forretningsmæssige 

emner på tværs af alle 

netværksgrupper i Rigét  

 

• Udover den løbende sparring 

fra din netværksgruppe, 

tilbydes du en-til-en coaching 

sessioner med en facilitator 

efter behov 

 

• Professionel mødefacilitering 

af en erfaren facilitator, der 

sikrer reel værdi i alle 

møderne 

 

• Between-job ordning, der 

sikrer, at du stadig kan være 

en del af netværket, såfremt 

du mister dit job  

 

 

Prisen for et medlemskab hos 

Rigét er kr. 15.495,-  excl. moms 

for 12 måneder. (Ved 

indmeldelse opkræves et gebyr 

på kr. 2.500). 

•   

 

 

Gruppen faciliteres af Peter Balstrup. Har 

du spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte Peter på mail: pb@rigetnet.dk 

eller telefon: 26 11 17 11 

 



 

SCOPE FOR NETVÆRKET – PROJEKTLEDELSE 
 

Formålet med netværksgruppen  

Formålet med netværket er, at medlemmerne får inspiration til at udvikle sig både fagligt & personligt i fortrolige rammer.  

Målet er ligeledes at etablere værdiskabende relationer til andre personer og virksomheder og endeligt at øge sin 

personlige markedsværdi, til gavn for sig selv og den virksomhed man er en del af.   

 

Deltagerkreds og sammensætning 

Netværksgruppens deltagere er udvalgt og matchet således at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau, 

virksomhedstyper og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. Der er typisk mellem 14 og 

18 deltagere i netværksgruppen. 

Der er en stor åbenhed i gruppen og en 100% fortrolighed.  

 

Møderne er kendetegnet ved: 

• Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens ansvarsområder og 

virksomheder  

• Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed  

• Erfaringsudveksling og fortrolig sparring  

• Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne  

• Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til emnet  

• Dele viden og drage nytte af hinandens erfaringer også mellem møderne 

 

Det får du hos Rigét: 

 

• 5 årlige, fysiske møder i din fortrolige netværksgruppe inkl. en årlig netværksmiddag. Herudover tilbydes virtuelle, 

faciliterede møder i gruppen efter behov 

• Ekstern inspiration på møderne hvor relevant 

• 4 årlige seminarer med faglige, forretningsmæssige/tværfaglige emner på tværs af alle netværksgrupper i Rigét. 

Her får du mulighed for relations opbygning samt sparring med andre netværk. Du har mulighed for at invitere en 

kollega fra din virksomhed med til seminarerne 

• Udover den løbende sparring fra din netværksgruppe, tilbydes du en-til-en coaching sessioner med facilitatoren 

efter behov 

• Between-job ordning, der sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job – et godt 

netværk er guld værd – både i medgang og modgang! 

• Professionel mødefacilitering af en erfaren facilitator, der er fast tilknyttet gruppen, og som sikrer reel værdi i alle 

møderne. Facilitatoren står for al administration samt planlægning og opfølgning af alle møder.  

 

 

Facilitatorens rolle & ansvar 

Det er facilitatorens ansvar at sætte rammerne og vælge de procesværktøjer, der giver deltagerne det bedst mulige 

udbytte ud fra de skiftende problemstillinger. Rigéts facilitator har ansvaret for tilrettelæggelse og facilitering af møderne 

samt efterfølgende opfølgning. Det er facilitatoren, der efter behov skaber kontakt til relevante, faglige kompetencer med 

henblik på inspiration og undervisning af deltagerne. Det er endvidere facilitatorens opgave at varetage al administration 

i forbindelse med netværket.  

 

Priser 
Prisen for et medlemskab hos Rigét er kr. 15.495,- kr. excl. moms for 12 måneder. Ved optagelsen betales et éngangsbeløb på 

2.500 kr. excl. moms.  
 

 


