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Deltagereffekten Bjørn Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Deltagelse er en nøgle til at skabe et arbejdsliv
præget af arbejdsglæde, samarbejde og produktivitet.

DELTAGEREFFEKTEN bygger på den indsigt, at vi holder langt mere af det, vi selv har frembragt. De
fremskridt, vi selv har bidraget til at opnå̊, betyder langt mere for os. Det fællesskab, vi har hjulpet på vej med

vores stemme, det knytter vi os til og forpligter os på. 

I DELTAGEREFFEKTEN får du:
● Inspiration fra over 40 forskellige fagligt aktive på tværs af  fagforeninger og arbejdspladser

● En grundlæggende indføring i seks vigtige organiseringsopgaver – fra relations opbygning til faglig
strategi.

● Værktøjer og tips til arbejdet med organisering og involvering.
● Konkrete definitioner og begreber, der kan hjælpe dig med at planlægge arbejdet med organisering og

involvering.

UDTALELSER OM BOGEN  
“Som tillidsvalgt og fagligt aktiv har jeg ofte løbet panden mod en mur og følt mig magtesløs. Hvordan gør
vi noget ved problemerne? Hvordan får jeg mine kolleger med? I denne bog har jeg endelig fundet svarene. ”

Ditte Krøyer, sygeplejerske

“En stærk fagbevægelse er en byggesten for vores fælles velfærdssamfund. DELTAGEREFFEKTEN er en helt
afgørende håndbog i vores fortsatte arbejde med at forme fremtiden til gavn for det brede Danmark. ”

Morten Skov Christiansen, næstformand i LO

“Denne bog handler om os. Os, der hver dag prøver at gøre en forskel for at skabe bedre arbejdspladser og
større fællesskaber. Læs den og bliv inspirereret, og lad os så̊ komme i arbejdstøjet!"

Jurate Elnef, FTR for dagplejerne i Sønderborg Kommune

“Organiseringsdagsordenen er vigtigere end nogensinde og skal implementeres fast og strategisk i dansk
fagbevægelse. Denne bog giver nogle helt konkrete og let anvendelige redskaber til praktikere på

arbejdspladser såvel som i organisationer. ”
Camilla Herdahl, koordinator for organisering, 3F
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