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Kan en sexolog, en hjerneforsker og en feng shui-eks-

pert skabe bedre arbejdspladser? Det mener Torben 

Wiese, partner og direktør i firmaet Habitmanager®, 

som arbejder med vanebrydning

Hvad er jeres styrke?
At vi har et anderledes udgangspunkt, og folk hører derfor bedre ef-
ter. Alle kender til at have nogle vaner - gode eller dårlige. Vi kan give 
dem redskaberne til at genkende vaner og se det positive i forandrin-
ger og skabe forandringer selv.

Hvad kan virksomheden tilbyde, som kommunerne 
ikke selv kan klare?
Medarbejderne i kommunerne har i løbet af processen med kom-
munalreformen i nogen grad været meget passive og nervøse for, 
hvad der skal ske i deres hverdag. Vi kan give medarbejderne nogle 
redskaber til at lære selv at tage initiativ. Blandt andet kan hjernefor-
sker Peter Lund Madsen give en forståelse for, hvad der sker i hjernen, 
hvor vanerne sidder, og hvordan vi kan programmere os selv til at 
bryde dem. Sexologen Joan Ørting kan lære medarbejderne om for-
holdet mellem mænd og kvinder, og hvordan vi bedre samarbejder, 
så arbejdet bliver gjort mere end dobbelt så hurtigt.

Hvorfor har I valgt det kommunale område?
Kommunalreformen betyder, at enormt mange mennesker bliver be-
rørt – både de ansatte i kommunerne og deres familier. Men hjernen er 
opbygget sådan, at den ikke kan lide forandringer. Det kræver, at man 
bliver indstillet til det inde i sit hoved, og det vil vi gerne hjælpe med.

Hvad bliver jeres største indsatsområde i kommunerne 
de kommende år?
Det bliver i de kommende år vigtigt at skabe en ”os-følelse” i de nye 
kommuner. Her vil vi gå ind og arbejde med værdierne på en arbejds-
plads. For eksempel sætter de fleste pris på værdien ”imødekommen-
hed”, men folk har vidt forskellige opfattelser af begrebet. Vi kan gå 
ind og skabe nogle vaner, der gør, at alle bliver mere opmærksomme 
på at føre værdien ud i livet. For eksempel ved at svare på en mail i 
løbet af en halv time eller at huske at smile mere i hverdagen.

Hvorfor skal konsulentbistand være så dyrt?
Jeg mener ikke, man kan sammenligne konsulentpriser med andre 

BRYD HVERDAGENS VANER

”De hurtige spiser de langsomme” er Torben Wieses ordsprog.
 I tre år har han kørt sit enmandsfirma Habitmanager®.

HABITMANAGER®
Ansatte:
Direktør og partner Torben Wiese.
Samarbejdspartnere: Blandt andre JBBI Ltd, der måler vaner 
og vanemønstre, hjerneforsker Peter Lund Madsen, hypnoti-
sør Malene Hammer, sexolog og meditationsinstruktør Joan 
Ørting og Feng Shui-ekspert Ranvita la Cour.

Produkter:
Vanebrydning. Torben Wiese har skrevet en bog om emnet, der 
hedder ”Bryd vanen”.
Habitmanager® tilbyder i samarbejde med firmaet JBBI et 
”vanebryderforløb”, som indeholder redskaber til at måle va-
nemønstre og forandringsparathed og til at bryde de vaner og 
blive mere omstillingsparat. Forløbet, som er indstillet til Dansk 
Management Råds Konsulentpris 2006, varer 4-6 måneder. Tor-
ben Wiese tager 26.000 kroner for at holde et foredrag.

Kunder:
Rødding Kommune har købt Torben Wiese til et enkelt fore-
drag. Svinninge Kommune købte over en periode på cirka halv-
andet år Habitmanager® til at bistå sammenlægninger inden 
for ældreplejen og skole- og daginstitutionsområdet.

Alder:
3 år
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KOMPETENCEFORUM
Kvalitetskurser til lavpris

Styrk  omstillingsparathed!
Få inspiration gennem eksterne kurser og konferencer. Vi 
har fokus på de emner, der netop nu står centralt i struk-
turreformen - og vi behandler dem på en måde,  
så man får noget med hjem.
I de kommende måneder tilbyder vi bl.a.:

Værktøjsseminar: Læs dit team 27. februar 2006 
Værktøjsseminar: Bedre besked 15.marts 2006
Værktøjsseminar: Start op med Lean 23.marts 2006
Værktøjsseminar: Coaching i praksis 27 marts 2006
 og 5 april 2006
Værktøjsseminar: Personlig effektivitet 30 marts 2006
Konference: Den kroniske udfordring 4.april 2006
Uddannelse: Bliv Lean Agent på sundhedsområdet   
 10. maj 2006

Vi tilbyder individuel rabat ved tidlig tilmelding og
virksomhedsrabat ved samlet køb.

Se nærmere på www.kompetenceforum.dk
eller kontakt os på 3691 5040.

Kompetencforum. Udviklingspark Øresund
Korskildelund 6, 2670 Greve

OVERGAARD
Drag nytte af tyve års juridisk sagsbehandling og

undervisningserfaring. 

Lad os yde hurtig juridisk bistand i komplicerede sager,
undervisning i aktuelle emner og andet.

Vi tilbyder specielt et meget stort og praktisk kendskab til
servicelovens § 99 om bilstøtte og § 102 om boligændringer og 

skift, og tilbyder at hjælpe med sagsbehandlingen.
I 2007 er det helt kommunernes kompetence og

betalingsforpligtelse, få hjælp til at være klar.

Kontakt Kaj Overgaard Christensen,  tlf. 97578828 
koc@koc.dk

Besøg hjemmesiden koc.dk

Konsulentvirksomhed på 
det socialretlige område

timepriser. Det er svært at vurdere værdien af en god idé. Her er 
man nødt til at se på værdien over længere tid og på, hvad kom-
munen får ud af det på lang sigt.


