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  DNLA Benchmarking med de bedste! 
 DNLA - Discovering Natural Latent Abilities er en unik tilgang, der kombinerer præcise, objektive analyser af 
høj kvalitet med individuelle, kundeorienterede løsninger på perfekt vis. Systemet er baseret på resultaterne 
af grundforskning i erhvervsmæssige succesfaktorer udfærdiget på Max Planck Instituttet i München af Prof. 
Dr. Brengelmann og Dr. W. Strasser. Du får et nøjagtigt billede af det nuværende potentiale i de bløde 
succesfaktorer, som udgør et væsentligt grundlag for succes i jobbet! 
  Vores database indeholder ca. 100.000 objektive, valide og pålidelige datasæt til brug for benchmarking.  
Fås på mange sprog, til forskellige kulturer og lande. Individuelle tilpasningsmuligheder. Præcise resultater 
for den enkelte, for grupper og teams, og for organisationen som helhed. 
In-house anvendelse: Du kan som kunde tilbydes både software og dataintelligens ("DNLA Master") samt 
DNLA-Knowhow (rapporteringsproces, uddannelse og certificering som DNLA-in-house-konsulent). 
 
 
 DNLA – vi gør potentiale til præstation! 

 
 

 

 

Vigtigste mål 
  Vurdering af potentiale og præstation 

- Status quo og potentiale for udvikling 
- Individuel og kollektiv (for lederteams) 
- Transparens med hensyn til  
  sammenhængene mellem potentiale  
  (bløde evner) og præstation (KPI’er) 

 Identifikation og fjernelse af flaskehalse 
 Konkrete og vedvarende præstations-

forbedring 
 Årligt ROI > min. 2 x investeret sum 
 Anvendes f.eks. efter fusioner (efter-

fusions-integration), ved nyoprettede 
lederteams, ved ønske om præsta-
tionsforbedring, som mangel-analyse, 
som del af implementering af en ny 
kompetencemodel eller en ny fælles 
strategi 

 Metode 
  Vurdering af det nuværende niveau på 

17 centrale succesfaktorer i social 
kompetence og på 25 nøglesucces-
faktorer i lederskab og ledelse (online 
vurdering: Til rådighed på mange 
sprog) 

 Dataanalyse: Benchmarking med de 
bedste i tilsvarende stilling 

 Forskellige rapportformater til rådighed 
 Mangel-analyse; beslutning om 

handlingsplan og prioriteringer 
 Struktureret udviklings- og 

rådgivningsproces 
 Opfølgning: Måling af ændring i 

potentialet og i præstationsforbedring 
 Cases og kunder (uddrag) 
  Ledelsesaudit og lederskabsudvikling 

for medlemmer af bestyrelsen hos en stor koncern i fødevarebranchen 

Indhold 
  Dataanalyser (på individuelt og på 

gruppeniveau) 
 Udviklings- og handlingsplaner 
 Konsultationsydelser efter behov – 

meget effektive og fokuserede på de 
kritiske værdifremmende faktorer 
 

 

  

 


