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Profil
Jan Nørgaard er initiativtager til og administrerende direktør i Cairos A/S. Siden han forlod
Undervisningsministeriets departement i 1993, har han arbejdet med opbygning og genopbygning af organisationer i danske og internationale virksomheder. Det er både sket som chef i
virksomheder og eksternt hos kunder i den offentlige og private sektor.
Med en uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient.pol. med speciale i styring og modernisering har han fokus på organisatoriske samarbejdsprocesser, analyser, ledelse og strategi.
Organisationer har tilkaldt Jan Nørgaard, når der har været udfordringer i det forretningsmæssige, det strategiske eller samarbejdsmæssige.
Jan Nørgaard har en særlig evne til at leve sig ind i og forstå den mangfoldighed, som udlever
sig i organisationer i balance og ubalance. Opstår der ”organisatoriske dæmoner”, som han
kalder det, involveres medarbejdere og ledere under Jans procesledelse med henblik på at opløse dæmonerne og samtidigt genfinde positiv energi i organisationens virke. Selv i meget konfliktfyldte organisatoriske situationer får han typisk folk til at føle sig i trygge hænger i kraft af
hans jordbundne menneskelighed og skarpe organisationsstrategiske kompetencer.
På baggrund af sine mange år erfaring med problemløsning og udvikling af organisationer og
store interesse for samfundsmæssige forhold har Jan skrevet to bøger: ’Ledelseskrisen i konkurrencestaten’ og ’Substantiel ledelse, et svar på demokratiets krise’. Den første bog er skrevet
sammen med professor i statskundskab, Lars Bo Kaspersen. Bøgerne har bidraget til at beskrive
samfundsmæssige vilkår for organisationers virke og til at fremme dialog og processer hos
kunderne.
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Kernekompetencer
Strategi og ledelse

Jans tilgang til ledelse og strategi handler om at være jordnær,
ydmyg og fokuseret på substansen i forhold til kerneopgaven og
koble det direkte til meningsfulde organisatoriske ambitioner.
Kunder og medarbejdere har f.eks. oplevet Jans strategiske
dømmekraft, når krydspres mellem ændrede krav og manglende
kompetencer spidser til med dårlig trivsel og lav resultatopnåelse
som følge.
Strategi, organisation og samarbejde hænger i Jans optik tæt
sammen. Organisationer er levende ”væsener”, der skal kunne tilpasse og udvikle sig med kompetente ledere og medarbejdere i et
energifyldt fællesskab.

Grundforståelse

Jans arbejde med strategiske analyser og organisatoriske implementeringer hos en række offentlige organisationer og private
virksomheder har skabt markant forbedret arbejdsglæde og
højere effektivitet som følge af ændringer i ledelses- og samarbejdsforholdene.
Opbygning af en fælles grundforståelse i organisationen er afgørende for kvaliteten i både strategiudvikling og strategiimplementering. En organisation, hvor alle kæmper for målopfyldelse med
afsæt i en fælles grundforståelse, opnår bedre resultater i implementering. Se f.eks. cases i de to nævnte bøger.

Særlige opgaver

Når samarbejdet i organisationer er brændt sammen, bliver Jan af
og til trukket ind for at løsne op med særlige menneskelige og professionelle virkemidler i overgange fra konflikt til samarbejde.

Undervisning og foredrag

Jan Nørgaard underviser i ledelse, organisation og strategi. Har
været gæstelærer på uddannelsesinstitutioner, undervist i statens
budget- og bevillingssystem på årskursus, (diplomuddannelse) og
aftenundervist på Folkeuniversitet. Erfaring og empiri er formidlet
på TV og radio, via bøger og kronikker samt et stort antal foredrag
på konferencer og seminarer.

3 udvalgte cases
•

En offentlig organisation anmoder Cairos om at opbygge en fælles grundforståelse i
samarbejde med alle 800 ansatte. Cairos uddanner proceskonsulenter hos kunden og
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bistår i den omfattende involvering, hvor få meningsfulde mål prioriteres på baggrund
af grundforståelsen. Medarbejdere og ledere har frihed og pligt til at udføre opgaverne
i lyset af grundforståelsen og med fokus på de meningsfulde mål. Grundforståelsen er
grundlag for alle typer af strategiske indsatser og samler organisationen om det, der
tidligere var spredt i forskellige usammenhængende retninger.
•

Bestyrelsen i en privat virksomhed henvender sig, fordi trivslen i organisationen er blevet meget dårlig. Efter en grundig interviewrunde og analyse, hvor alle bliver hørt, står
det klart, at der hersker et stærkt misforhold mellem direktøren og organisationen, som
ikke kan genoprettes. Cairos bistår med en ordentlig afslutning for direktøren og genopbygning af organisationen.

•

Gennem en årrække har APV’erne i en offentlig organisation været blodrøde, og Cairos
bliver bedt om at hjælpe ledelse og tillidsmænd. Involveringsproces igangsættes. Sideløbende udarbejder Cairos en analyse. Sammenfattende er konklusionen, at organisationen skal udvikles, og ledelsesstrukturelle forhold bør ændres. Strukturen og organiseringen er nu ændret, og organisationen er kommet i balance med ny ledelse.

Ansættelser
Periode

Stilling

Virksomhed

2008---

Adm. direktør, medejer

Cairos A/S

2006---2008

Partner og direktør

Pluss Leadership A/S

2003---2005

Business Manager, Strategy and
Change (fusion med PwC)

IBM Business Consulting Services

2001---2002

Leder af aktiviteter i den danske
offentlige sektor

PwC Consulting (Pricewaterhouse
Coopers)

1999---2001

Ledende Konsulent

Rådgivende Sociologer ApS

1997---1999

Chefkonsulent

PA Consulting Group A/S

1993---1997

Konsulent/chefkonsulent

PLS Consult/Rambøll Management
A/S

1990---1993

Fuldmægtig

Undervisningsministeriets
Budgetkontor

Uddannelse
Jan er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og er uddannet i psykologiske og strategiske metoder og værktøjer i virksomhederne, hvor han har været ansat.
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