Profil af bestyrelsesformanden

”Jeg er meget optaget af, at udvikle
og optimere Det Private Botilbud
i samarbejde med bestyrelsen og
leder Allan Jensen, så det også
dækker fremtidens behov…”

Martin Hartmann Ditlevsen
- en kort beskrivelse af mig selv og hvad jeg kan bidrage med som bestyrelsesformand
Jeg har siden 2010 løst forskellige opgaver som konsulent for Det Private Botilbud, lige fra
lederuddannelsesforløb, teamudvikling, organisationsudvikling samt efteruddannelsesforløb. Der for
kender jeg organisationen historie, styrker og svagheder. Det har givet mig en indsigt, som ville kunne
lette processen for samarbejde i bestyrelsen og i organisationen. Jeg mener, det er særdeles vigtigt at
skabe et godt og konstruktiv arbejdsklima i bestyrelsen, hvor roller, grænser og ansvarsområde er tydeligt
fordelt og defineret. Hvis Det Private Botilbud forsat skal videreudvikle sig i positiv retning, er et godt
samarbejdsmiljø afgørende.
Jeg vil kunne bidrage med langsigtet strategiarbejde såsom at omsætte mål og visioner i pædagogiske
virksomheder. Det er min overbevisning, at for at få en organisation til at fungere hensigtsmæssigt,
kræver det et fælles teoretisk grundlag, klare kriterier for målgruppen, klare mål som skal udgøre et
kollektivt styringsredskab, videreuddannelse af personalet, stabilt personale med en solid erfaring, som er
i stand til at lave et psykisk arbejde, et fælles positivt livssyn på tilværelsen samt en økonomisk indsigt og
overblik. Jeg er meget optaget af, at udvikle og optimere Det Private Botilbud i samarbejde med
bestyrelsen og leder Allan Jensen, så det også dækker fremtidens behov, med henblik på at optimere den
faglige indsats for målgruppen.
Siden 2012 har jeg været medejer af konsulent firmaet Knudsen & Hartmann, vores kerne fokus er
personlig udvikling arbejdsmæssigt og privat. Vi superviser og coacher ledere, optimere arbejdsgrupper,
forebygger stress og skaber trivselsprocesser som kan aflæses på bundlinjen. Vi løser opgaver for flere
jobcentre, og hjælper mennesker så de trives igen og derved tilbage til arbejdsmarkedet. Vi behandler
forskellige personlige - og familiære kriser terapeutisk, lige fra stress, depression, angst, vrede,
personlighed forstyrrelser og andre samspils problemstillinger.
Privat kan jeg fortælle at jeg er 49 år, gift med Nina og har 3 drenge på 2, 6, 12 år samt en datter fra et
tidligere forhold på 27 år samt 2 børnebørn på henholdsvis 3 og 6 år. Har desuden 2 plejebørn på 15 og 18
år. Jeg er et familiemenneske med fokus på fællesskab, trivsel og nærvær.
De bedste hilsner
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