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“Tusind tak for et fantastisk kursus. Ved at have tid til refleksion og frem for alt sparring
med min makker fik jeg fat i nogle af de ting jeg går og bokser med helt inderst inde og
det var enormt givende. Jeg har lært meget og er blevet meget inspireret af kurset, og
det der står øverst på min liste er at være glad i alt hvad man gør og at have indstillingen
at alt kan lade sig gøre. There is a love in me raging, Alegria…!!”
Rune Nygaard Monrad, Research Scientist, Novozymes
“Gennem 27 år med kurser gennem forsvaret, universitetsmiljøet , speciallæge
uddannelsen, internationale forsknings baserede work shops og kongresser, er BLP
kurset blandt de allerbedste jeg har deltaget i. Kurset udmærkede sig ved et fagligt
meget højt niveau, en udfordrende og krævende undervisningsform, en gennemgående
underviserprofil - der gennem et personligt engagement, fantastisk kursusledelse, styring
samt viden/erfaring ud over det forventelige - gjorde oplevelsen under de fire dage på
Kragerup til mere end et kursus. Det blev en for mig, som relativ ny leder i sygehus
sektoren, en skelsættende oplevelse”
Lasse Bremholm, Funktionsansvarlig overlæge, klinisk lektor, Køge Sygehus
”Beyond project leadership is not so much a course as an existential make over. It will
profoundly change you as a leader if you really dare let yourself believe that everything is
possible.”
Maria Berggård Silow, Science Manager, Novozymes
“This program really takes you a step beyond project leadership as it puts equal efforts both
in knowing better about yourself – your core values and type of thinking and in embedding
your success pattern to increase the success rate of your project by building high
performance teams. I found the way that the workshop was organized is very different from
typical training courses – you may have some question marks on this in the beginning but you
will find it a very novel way with high efficiency at the end. Michele is cool and sometimes a
little bit shy, from the way she organizes everything you can still see her DNA as an engineer.
This makes me, an engineer type person, feel more comfortable. Except for thinking through
the objective and challenges in your project, you do not need to prepare anything else
tangible, you just follow Michele and she will take you through a deep inflection by you talking
with yourself and arrive at somewhere you really feel a need for changing something on
yourself, for the sake of making your project successful.
Wu Gui Fang, Senior Department Manager, Novozymes (China) Investment Co. Ltd.
“Choosing just a few words to describe the BPL course is difficult when recalling all the
emotions we shared during those four days. However I would say that any prospective
participants should be ready to “expect the unexpected and embrace it!”. Michele is a

fantastic guide and without a doubt you will leave the course a changed person with a
fantastic new perspective on your projects, teams, and yourself.
Michael Eric Frodyma, Senior Department Manager, Novozymes North America

“Tak for et super godt BPL kursus. Det er lang tid siden jeg har været på et kursus hvor
der er tid til at tænke over det projekt man er i, samt over de udfordringer der er i det. BPL
er ikke bare endnu et kursus i rækken over projektledelseskurser. Det er et kursus som
hjælper med at give selvindsigten til et afbalanceret ‘jeg’, som gør at man er i stand til at
performe når det kræves. Personligt fik jeg lidt af en Aha-oplevelse på hvorfor det er så
svært at kommunikere med nogle mennesker - og nu jeg er kommet hjem i projektet,
arbejder jeg bevidst med at bruge den viden til at bedre min kommunikation med de
forskellige interessenter”
Gitte Klausen Jensen, Quality Engineer, NNE Pharmaplan
“Thank you for bringing me back on track ! 4 days spent together with Michèle and a
group of other highly competent ‘project executives’ brought me beyond indeed. My
notes and the extremely valuable ‘newspapers’ that Anette had ready for us every
morning now have the ‘Place of Honor’ on my desk and I get reminded and inspired every
day. Some of the music that welcomed us in the mornings or upon our return from breaks
during the day now plays on my iPad. It puts a smile on my face and makes me
remember what I learned. I have given myself some very important promises and goals
that the BPL training course provided the courage to form and the tools I need to keep
and reach.”
Sanne Lindhardt, Director Conceptual Design, NNE Pharmaplan
“BPL er det bedste og mest effektive leder-/projektlederkursus, jeg har deltaget i. Højt
aktivitetsniveau,energi, dynamik, ro, humor, alvor, overraskelser, refleksion, indsigter osv.
anført sikkert og muntert af Michèle Gundstrup. Utroligt hvad der nås på 4 døgn, og
utroligt hvor meget der hænger ved efterfølgende. Jeg anbefaler på det varmeste!”
Birgitte Østergaard, ledende oversygeplejerske, Roskilde og Køge Sygehuse
“Tak for nogle gode og sjove, men hårde dage. Det var et fantastisk godt og inspirerende
kursus. Vi kom meget omkring og fik lært og genopfrisket mange emner krydret med
gode eksempler og indslag. Vi fik også tid til at reflektere over vores egen situation,
hvilket vi normalt ikke tager os tid til i en travl hverdag. Jeg kan varmt anbefale dette
kursus til andre”
Max Staal Clausen, Senior Engineering Manager, Project Management

“Kombinationen af selvreflektion, teamarbejde og udfordringer er perfekt.
Tak for et super kursus forløb – jeg var ’høj’ flere dage efter!”
Katrine Pontoppidan, Research Scientist, Novozymes
”BPL kursus er som højdetræning for Projektleder. Lige så vanedannende, men meget
mere effektiv og vedvarende”
Gernot J. Abel, Science Manager, Novozymes
“Mange tak for et inspirerende, berigende og lærerigt forløb - noget af det bedste jeg har
oplevet, både i indhold og form. Med din professionelle og samtidig personlige stil skabte
du et rigtig godt flow, og jeg tager rigtig meget med mig fra forløbet, både konkrete,
anvendelige værktøjer og en række reflektioner, til brug i mit personlige lederskab og
projektlederskab fremover.”
Pernille Gram Bentsen, Maersk Drilling
”Det bedste! Michelle Gundstrup har med sit BPL kursus sammensat et forløb der fik alle
17 deltagere til at flytte sig markant ift deres projektlederskab – kurset giver dig redskaber
til at lære dig selv bedre at kende og inspiration til at du kan blive inspiratoren for alle
dine kolleger – en perfekt cocktail af værktøjer/teori, praktiske eksempler fra Michelle,
læring via refleksion og opgave løsning med dig selv og dine medkursister.”
Christian Wieth, Senior Global Marketing Manager, Novozymes
“BPL var for mig ikke blot et kursus, men en lille rejse. En inspirerende rejse, hvor jeg har
udviklet mig som leder og som menneske. Det har været 4 dage med fokus på mig som
menneske og med masser af ro og tid til refleksion, som jeg ofte ikke får prioriteret i en
travl hverdag. Jeg har fået en masse indsigt om mig selv som leder og som menneske og
om dynamikker mellem mennesker og i teams. Alt sammen noget som kan hjælpe mig
videre i min rejse som leder og som menneske.”
Kristine Leopold, Team Leader, Novozymes
"BPL er et rigtig godt kursus, der i høj grad bidrager til både indsigt i forudsætningerne
for et optimalt samarbejde i grupper og værktøjerne til at udleve dette. Man lærer også at
anskue sine projekter ud fra de kriterier der ligger til grund for et succesfuldt udført
projekt, for på den måde at være pro-aktiv i sin planlægning af forløbet med øje for ressourcer
og udfordringer. Kurset var utrolig udbytterigt for mig, og jeg har taget samtlige aspekter til
mig og glæder mig til at bruge disse i mit arbejde. Michèle er utrolig kompetent med stor
indsigt, smittende nærvær og et drive der gør at man virkelig får maksimalt udbytte af de 4
dage. Jeg kan varmt anbefale kurset"
Peter Nymann, Technical Manager, Refinery Business Unit, Haldor Topsoe A/S

“BPL shows you how to connect with your team through connecting with yourself – maybe
that’s what leadership is all about.....”
Jacob Skurup, Stream Manager, Medical Device Innovation, NNE Pharmaplan A/S
”En fantastisk rejse igennem alle aspekter af at udøve excellent projektledelse, der lyder som
jazz. Med et intenst nærvær formåede Michèle at væve inspirationer, historier, værktøjer og
refleksioner ind i hinanden, så de til sidst dannede et klart billede af målet og planen, som
herefter blev legende let at lave”
Susanne Helms Andersen, HR Training specialist, Haldor Topsøe
“Thank you for your 4 exciting days with intensive tools and inner exploration.This training
course starts with the thoughts what is the main challenge for my practical project in my
mind, then comes up with many interesting tools& conceptions which force any trainee to
deeply contemplate himself or herself. Therefore I found out not only the points I need to
make up but also the inner energy with which I feel confident to fight with my challenge via
the training course. Finally my discussion partner gave me valuable advices on the plan I
worked on the self-improvement. Overall this is a great training course to warm recommend”.
Li Tao, OPTMIZATION CN MGT, Novozymes China
“After having been on the course is hard to find any excuses not to change my behavior and
focus on my own personal development. This will not only make me a better project leader
but also make me able to navigate better in general as I now understand a lot about my
preferences and how I am limited by choices I unconsciously make. The course balances
tools and practice very well and it is hard not to be present when guided by Michelle”.
Hanne Røjel, Global CISAR Administrator and Project Manager, Novozymes A/S
“The Beyond Project Leadership course is just that; looking beyond what it means to lead a
project to let one see the full context of how the work fits with the people involved, both
professionally and personally. The intense program on how to choose and implement a
holistic approach in one’s leadership role provided a clarity and motivation that I’m now
striving to bring to my team”.
Keith A. McCall, Research Scientist, Novozymes
“Thanks for your strong presence in enriching my inner journey into becoming a better
manager and person! I loved the frames, the intense and long days, the combination of
theory and exercise, the heartbreaking dancing sessions, the openness that we all dared. In
particular thanks to Michele and Anette.
My warm recommendations”
Zenia Vittarp Domsten, Head of RA food and feed - FIAP project leader, Novozymes.

“Thanks for some great and very intense days with a lot of fun at Kragerup. I found the
program thought- provoking, and clearly based on a great amount of experience in working
with project management.
I especially appreciate that the tools and models presented are intuitive, so they can be used
without bringing the “textbook”.”
Martin Troen, Product Coordinator, Novozymes A/S
”Beyond Project Leadership er et kursus der flytter ens opfattelse af projektstyring og skaber
et bedre overblik over mange udfordringer. Kurset formår samtidig at give et godt indblik i
andre folks udfordringer så man dermed bliver bedre klædt på til at håndtere lignende
situationer.”
Esben Taarning, Research Chemist, R&D, Haldor Topsøe A/S
”Hold Fast, noget er sat i gang! Aldrig har jeg været på et så intensivt kursus hvor jeg hele
tiden var vågen og oppe på mærkerne. Værktøjet kom i en lind strøm og til sidst gik det hele
op i en højere enhed- fantastisk. Er allerede i gang med at bruge visse dele af værktøjet og
det virker”
Peter Bigum, Assistant Manager, Active Products & Utility, NNE Pharmaplan
”Kurset var utroligt godt tilrettelagt. Det var en god kombination af teori, samtale og øvelser,
samt en demonstration af essensen af kurset. At se underviseren, Michèle, gøre aktiv brug af
de metoder hun underviser i, giver en utrolig troværdighed.
Beyond Project Leadership var uden sammenligning det bedste kursus jeg har været på. Det
åbnede mine øjne for hvordan jeg reagerer på andre, men ikke mindst hvordan andre reagerer
på mig. Hele kurset var en lang proces, som vi alle kom igennem. Da vi var nået til vejs ende,
havde vi alle fået en meget ”konkret” afklaring på vores egne udfordringer/problemer. Det
værende både personlige som faglige. Vi havde været udsat for teorien, som vi selv var blevet
undervist i. Hvor imponerende!
Sidst men ikke mindst var vi vidner til, en kraftpræstation af underviseren Michèle Gundstrup.
4 dages undervisning fra morgen til sen aften, uden at tabe momentum.
Jeg kan varmt anbefale kurset til alle. For mig var det en afklaring på en 7 års lang 30-års
krise“
Peter Jul Jakobsen, IT Project Manager, Industry, COWI A/S
”Tak for et godt kursus. Den måde du balancerer mellem teori, praktik, diskussionerne og den
tid man fik til at tænke selv har gjort at jeg fik en helt anden syn på hvordan man kan
præsentere tingene og hvordan man kan få engagerende deltagere. Jeg er kendt for at falde
lidt i søvn på de kurser jeg deltager på, men BPL kursus var interessant fra første til sidste
minut. Jeg har deltaget i andre ledelse kurser i Danmark og Sverige og jeg kan sige at dette
var ubetinget det bedste kursus.”
Tom Krantz, Project Manager, NNE Pharmaplan.

’BPL er et af de bedste kurser jeg har deltaget I. At blive trukket væk fra hverdagen, hæve sig
over de daglige udfordringer og i et inspirerende forum arbejde med ledelse og lederskab
intenst i 4 dage var fantastisk. Ikke mindst har det været spændende at anskue ledelse fra
nogle helt andre vinkler end vi traditionelt gør. Dette, underbygget af de gode praktiske
værktøjer, har givet mig motivation og ideer til at gå hjem og gøre en forskel’.
Michael Hockauf, Project Manager, Terma
”Dette er et meget interessant kursus og stærkt anbefalingsværdigt. Det er et godt mix af
forskning og praktiske erfaringer om projekter og lederskab fra den virkelige verden. Michèle
er virkelig dygtig og inspirerende og gav os tid til at komme i dybden. Værktøjer og principper
er dejlig enkle og brugbare. Kurset og Michèle inspirerede mig til at gå foran i mit eget liv og
være autentisk i det jeg gør. Det vil jeg bruge fremover - både personligt som professionelt”
Anders Krabek, Management Consultant, NNE Pharmaplan
”BPL var for mig et tiltrængt pusterum fra en travl hverdag, hvor der både var tid til
eftertænksomhed samtidig med at jeg blev udfordret på måden, jeg driver lederskab. Om det
skal gøre en forskel, det er nu op til mig. Forudsætningerne er der for at jeg i alle situationer
kan være en ‘contribution’ - hvis jeg vil og tør”
Martin Østberg, General Manager, Haldor Topsøe
”BPL kursus har givet mig en ny vitaminindsprøjtning og er blandt de bedste kurser jeg har
været med på. Kursusforløbet har en god balance mellem forklaring af værktøjer, eksempler,
tænk-selv tid og gruppe- opgaver. At bruge visualisering som værktøj var en eye-opener.
Kurset har gjort mig endnu en gang opmærksom på hvor vigtigt det er at afsætte tid til at
tænke.”
Alfons M. Molenbroek, General Manager , Dr. Ir., Haldor Topsøe
”Jeg hørte engang om en historie om en mand der boede i en kummefryser uden at vide det.
Jeg tror at en af de bedste måder at hjælpe ham på er at sende ham på BPL kursus. Så er
der chance for at åbne låget.”
Jens Sehested, General Manager, Haldor Topsøe
”De 4 dage på BPL-kurset var anstrengende, udfordrende, grænseoverskridende, praktiske,
morsomme og meget interessante. Jeg kan bruge mange dele af det i mit daglige arbejde, og
jeg får stadig en smilerynke, når jeg tænker på de spændende dage.”
Charlotte C. Appel, General Manager, Ph.D., Haldor Topsøe
”Et fantastisk kursus! Det er dog lidt ærgerligt ikke at kunne fortælle ret meget til kollegaerne,
for hvem ved, hvem der skal på det næste gang ;o)”
Anne Breüner, Research Scientist, Novozymes

”BPL er nok det bedste kursus jeg har været på, som også holder vand når man er tilbage på
kontoret. Det blev tydeligt for mig hvor vigtigt det er at skabe den motivation på holdet, der
gør at vi tilsammen når vores mål. Kombineret med de værktøjer vi har lært, er det måske slet
ikke så svært – det kunne faktisk se ud til at blive helt sjovt! ”
Lise Munch Mikkelsen, Professional, research scientist, Novozymes
”Det var virkeligt et kursus der gav stof til eftertanke både arbejdsmæssigt og privat.”
Thomas Strandet Jepsen, Senior CMC Manager, Novozymes
”Et super godt kursus hvor man heldigvis ikke får et ringbind med hjem til at samle støv på
hylden men derimod en række brugbare metoder til få gjort tingene 113%. Et velplaceret los i
bagdelen som forhåbentlig kan mærkes resten af livet.”
Søren Prip Beier, Recovery Scientist, Ph.D., Novozymes
”Beyond Project Leadership har en klar førsteplads blandt de projektleder- og
personlighedsudviklende kurser, som jeg har deltaget i. Michèles præsentation af de
forskellige værktøjer var meget praktisk anvendelig og fokuserede meget på, at værktøjerne
skal kunne bruges i dagligdagen. De 4 kursus dage bød på mange ’eye-openers’, hvor egne
og projektmedlemmers reaktioner på simpel vis blev anskueliggjort. Det er svært at fremhæve
enkelt-elementer fra kurset, da hver dag bød på nye overraskelser og oplevelser.”
Birgitte Andersen, Science Manager, Novozymes
”BPL er absolut det bedte kursus jeg har været på længe, følte mig helt høj flere dage efter og
er endnu ikke helt landet her flere uger efter. Kurset havde den helt perfekte fordeling af
præsentationer, gruppearbejde, sparring med makker og selvfordybelse. Det allerbedste er, at
jeg ikke sidder tilbage med den følelse man ofte har efter lignende kurser, hvor hverdagen
hurtigt tager over og man ikke har tiden til at implementere de nyerhvervede redskaber.
Derimod har jeg allerede nu implementeret flere af de simple værktøjer, jeg lærte og de er
blevet en del af min hverdag - både på mit arbejde og privat. Jeg giver kurset mine bedste
anbefalinger - Michele er en fantastisk underviser, som udviser alle de elementer hun
underviser i – energi, passion og autentisk lederskab.”
Tanja Maria Rosenkilde Kjær, Science Manager. Novozymes

”Beyond Project Leadership var et fantastisk kursus med en anderledes tilgang til selve
læringsprocessen vedrørende projektledelse. Det var et ”walk the talk” kursus, hvor
elementerne/værktøjerne og grundsubstansen blev præsenteret via mange eksempler, filmklip
og musik i en forrygende god blanding med gruppeopgaver, sparring med partner, og
personlige fordybelses sessioner. Jeg kom hjem i en exciteret tilstand og med højt både

fagligt og personligt udbytte i bagagen”
Marianne Hallberg Thuesen, Scientist, Ph.D. Novozymes
”Har gennem tiden stiftet bekendtskab med mange forskellige værktøjer og metoder inden for
projektledelse som hver for sig virker fint. Det der skete for mig på BPL var at brugen og
forståelsen for de enkelte værktøjer ligesom i et puslespil faldt i hak med hinanden og blev
kombineret til et brugbart hele kombineret med en personlig tilgang og stil. Set nu på afstand,
var det vigtigste der skete den proces der blev sat i gang - og som er i stadig udvikling omkring dybere personlig selvindsigt og et mere afbalanceret jeg både på arbejdet, i fritiden
og med familien. Dette er ikke bare endnu et kursus i rækken inden for personligledelse men
noget helt specielt som kan tage dig "beyond" hvis du er åben, ærlig og klar til det."
Lars Mandal Hansen, Senior Engineering Manager, NNE Pharmaplan
”BPL har klart bragt mig videre i min udvikling som projektleder. Jeg har fået en meget større
erkendelse af, hvad det kræver for at et projekt får succes. Helt genialt var refleksionen over et
projekts succes ud i en tænkt fremtid. Dette kombineret med erkendelse af hvad, der i
tidligere projekter har betinget succesen, sætter mig i stand til at udarbejde en langt mere
kvalificeret gameplan”
Christian Clausen, Projektleder Recovery Scientist, Novozymes A/S”
”Noget af det bedste var samarbejdet og interaktionen i det team, jeg landede i - det var
virkelig en energibooster! Jeg ved godt, at I hos Pathfinder ikke tror på tilfældigheder, og når
jeg isoleret set ser på de to teams fra sidste uge, så landede jeg i det team, der var rigtigt for
mig - og det var sikkert heller ingen tilfældighed... Mit officielle statement skal være at 'Med
det rette team (og lidt humor) kan man klare hvad som helst' ”
Connie Esmarch, Juridisk specialkonsulent, Topdanmark Livsforsikring
”1000 tak for det bedste kursus jeg har deltaget på i mange år! Hvad jeg vil sige kort om
kurset: "Energi og indsigt, og det med indsigten fortsætter........noget er sat igang!"
John Bo Jacobsen, Project Manager, NNE Pharmaplan
Beyond Project Leadership er et rigtigt rigtig godt kursus, helt i tråd med stifinder kurserne.
Der var en meget fin balance mellem alle dele af hele svineriet: værktøjsteori, gør-det-selvarbejde, partner coaching, input til eftertanke og tid til refleksion’.
Bent Frode Jensen, Senior Manager, Novozymes A/S
”Førhen har jeg skrevet mine mål og værdier op, disse endte typisk nederst i bunken eller i en
mappe. Nu ligger der en fodbold på mit bord, som hver dag skal minde mig om BPL og at
"bolden" skal pumpes med ny energi, den er rund som en cirkel og skal hele tiden spilles
ellers bliver den skæv. Jeg skal fremover gå nogle lange tusmørke ture, og få strittet bullshit
overbevisninger ud. Og ....hver gang jeg fremover tænker, "jeg er en pæn ingeniør i kortærmet

skjorte", vil jeg huske på Ketti og BPL.”
Thomas Peter Jensen, Project Manager, Leopharma
”Jeg fik en oplevelse af, hvad flow kan give af energi i en gruppe - og hvor "høj" man kan blive
af det - det giver inspiration til mit videre arbejde. Jeg fik også en masse værktøjer, som jeg
allerede ved nu, at jeg får glæde af. Ketty har gjort et stort indtryk på mig - ikke så meget
hendes historie, men hendes personlighed, energi og livsglæde sammenholdt med, at hun er
autentisk. Alt i alt et super godt forløb, og jeg synes, at Michèle gjorde det rigtig godt”.
Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen, Topdanmark Livsforsikring
”BLP er uden tvivl det bedste kursus, jeg har været på - ever. Det er en fantastisk kombination
at få alle de gode værktøjer og så hele tiden have fokus på, hvordan de kan anvendes i mit
projekt. Det har virkelig også åbnet mine øjne for mange aspekter, som jeg glemmer i
dagligdagen, men som er så vigtige. Jeg tænker nu dagligt over, hvad der giver mig energi
arbejds- og privatlivet, og hvad der skaber glæde og overskud. Jeg er også blevet bevidst om
mine egne værdier og om at stå fast på disse”
Linda Eeg Hansen, Professional, Novozymes A/S
”Ud over en masse ret intuitive redskaber til projekt styring og læsning af mennesker var den
mest spændende ’take-home’ oplevelse nok hvor centralt det er at have sig selv med uanset
hvad man laver. At man aldrig må acceptere at miste passionen og spændingen i det man
laver. Og så den pointe at ens omgivelser, både arbejdsgiveren og privat, ikke får det bedste
ud af én hvis man mister passionen. Tiden fløj af sted og efter de fire dage var jeg træt på
den gode måde”.
Morten Tovborg, Novozymes
"Pathfinder og Beyond Project Leadership er langt mere end blot et kursusforløb. Det
kommer helt ind under huden på en og påvirker ens liv i årene fremover - Både
arbejdsmæssigt men i allerhøjeste også
ens privatliv. Værktøjerne er lette at bruge og afveklingen mellem teori og praksis er med til at
sætte tingene i perspektiv. Endvidere får du efterfølgende et stærkt netværk, som du kan
drage nytte af. Så hvis du er klar til at sætte dig på første række i dit liv, så er dette forløb det
helt rigtige for dig".
Michael Kristian Jensen, Project Business Manager, NNE Pharmaplan
”Mine tre vigtigste læringspunkter handlede om visualisering, proaktiv planlægning og
downloadede overbevisninger som kraftfulde værktøjer. BPL kurset var en helt anden
tankegang end gantt og andre traditionelle projektledelses værktøjer – men sammen virker
det til high performance i hverdagen! Jeg kan absolut anbefale kurset for alle projektledere.
Det kan ikke forklares – Prøv det!”
Peter Engdal Sørensen, Senior Project Manager, NNE Pharmaplan

”BPL’s kombinationen af inspirerende indlæg, brugbare redskaber og tid til refleksion
resulterede i et fantastisk overblik over mine nuværende projekt- og arbejdsrelaterede
udfordringer. Samtidig vil de meget anvendelige redskaber være til stor hjælp i fremtidige
projekter - både til konkretisering og til at sikre overblik og engagement i projektgruppen”
Luise Erlandsen, Science Manager, Novozymes A/S
“Beyond Project Leadership var en fantastisk mulighed for at få lov til at anvende
stifinderværktøjerne på mit eget projekt.
Det gav et uvurderligt frirum til at få tænkt de væsentlige udfordringer og aktioner igennem, og
et helt fantastisk overblik over hvad jeg skal drive lige nu. Alle der lærer at bruge disse
værktøjer vil blive bedre projektledere – uanset hvilken erfaring de kommer med”.
Kirsten Væver Jokumsen, Project Director, Novozymes A/S
“Michele Gundstrup er en både karismatisk og inspirerende instruktør. Som kursist oplever
du, at de avancerede ledelsesteknikker som gennemgås virker relevante, fordi de bliver
anvendt på de problemstillinger, du arbejder med til daglig."
Esben Lauge Sørensen, Principal Researcher | Syngas R&D, Haldor Topsøe A/S
“Super kursus, givetvis det bedste jeg har været på. En helhedsanskuelse af ”project
leadership” kombineret med mange konkrete og meget brugbare værktøjer, gjorde kurset til
en fornøjelse at deltage i.”
Thomas Erik Nilsson, Global Launch Manager, Novozymes A/S
"Beyound Project Leadership" var for mig ikke et kursus men starten på en personlig
udvikling. Det flyttede mine egne grænser og åbne øjnene for det potentiale det giver mig, når
jeg får øje på og mod til at angribe mine egne indre begrænsninger".
Lene Jensen, Project Manager, COWI A/S
“Jeg er stadig lidt høj her flere måneder efter efter kurset.....det var simpelthen det bedste
kursus jeg har været på. Det gav mig virkelig noget at tænke over ifht hvad der virkelig er
vigtigt; hvad det virkelig er jeg gerne vil både med det konkrete projekt men også ifht jobbet i
det hele taget. Jeg tænker ofte på Benjamin Zander; how fascinating og take the front row in
your life. Find ud af hvad man virkelig vil, gør noget ved det og giv pokker i om det hele er så
perfekt. Derudover var modellerne, værktøjerne osv meget inspirerende og helt sikker noget
jeg kan bruge”.
Birgitte Nilsson, Product Manager, Novozymes A/S
“Det var et rigtig godt kursus. Kombinationen af Michèle’s store praktiske erfaring fra NNE, og
Pathfinder tankegangen med alle værktøjerne er rigtig god. Eksemplerne var taget ud af en
virkelighed som Michèle selv havde været med i frem for den typiske konsulents distance.
Fokus var på det aktionsorienterede. Når dertil lægges Michèle’s energi og humor – ja så blev

det til et forrygende kursus – hun får 6 stjerner”
Stig Erik Træﬀ, Marketing Coordinator Global Biofuel, Novozymes A/S
“Beyond Projekt Leadership kurset er muligvis det vigtigste kursus jeg hidtil har været på.
Samtidig med, at det gav mig nogle nye redskaber til faglig projektledelse og skabelsen af
vinderteams, så var det også en kickstarter til at blive en bedre projektleder for det vigtigste
projekt jeg nogensinde kunne have fået. Mit eget liv.”
Pia Skaarup Jensen, Novo Nordisk A/S
“Beyond Project Leadership har udfordret mig på et helt andet og mere personligt plan end
nogen andre kurser/uddannelser, jeg har gennemgået. Det er anderledes, kræver mere åbne
øjne og mere åbent sind, og udbyttet er tilsvarende meget større. Endelig et kursus man
faktisk kan bruge til noget."
Ole Kvist Jeppesen, LUNDBECK
"Jeg kom med en forventning om, at skulle arbejde med et projekt i forhold til mit job, men jeg
endte med at finde ud af, at jeg var projektet og det har virkelig åbnet mine øjne for
muligheder, jeg slet ikke var begyndt at forestille mig. Så for mig var Beyond Project
Leadership en aha oplevelse af de større."
Anne Volbrecht, Topdanmark Livsforsikring A/S
"Kurset gav mig en stor indsigt i de muligheder jeg har for at få projekter til at lykkes på en
anderledes måde end de traditionelle projektleder styringsværktøjer giver mig"
Christine Mohr, Account Manager, IT Commercial Management, Codan Forsikring
“Det der skete for mig på Beyond Project Leadership var "at gardinerne blev trukket til side,
således at jeg fik et bedre ”udsyn". I forhold til bade min personlige og professionelle
udvikling. I alle mine aktiviteter tager jeg elementerne fra Beyond Project Leadership med ind
når jeg virker som projektleder. Dels når jeg laver en mødeindkaldelse, dels når jeg leder
møder. Det virker! Når jeg er bedre forberedt giver projektdeltagerne også mere igen. (113%)”
Jan Erik Andersen, Project Manager, TDC
“Beyond Project Leadership er klart det bedste kursus jeg til dato har deltaget i. Jeg har fået
noget med hjem som jeg rent faktisk gør brug af. Det har påvirket min måde at tænke og
agere på. Det er interessant at opdage hvor meget tanker kan rykke handling og holdning
både hos en selv og andre sammen med det værktøj (Gameplan) der gives.
Udbyttet er direkte anvendeligt, for det afhænger kun af dig selv og din evne til at smitte af på
andre. Det har ikke kun gavnet mig arbejdsmæssigt, men også på andre fronter føler jeg mig
som en bedre og mere balanceret udgave af mig selv”
Charlotte Daugaard Kluge, HR konsulent, Haldor Topsøe A/S

“Jeg troede jeg skulle på kursus i projektledelse, men det viste sig at række langt dybere.
Kurset gav mig udover nogle værktøjer der kan bruges i projekter, i fritiden eller privat,
desuden større selvindsigt og en ny positiv holdning og tilgang til tingene."
Torben Harald Rønne, Novo Nordisk A/S
"Når jeg tænker tilbage på Beyond Project Leadership, er det, der umiddelbart dukker op, at
al god ledelse starter med én selv - hvis man ikke kan mærke sine værdier sådan rigtigt, bliver
de aldrig helt troværdige for andre."
Pernille Rode, Det Kongelige Teater
"Konkret synes jeg at Beyond Project Leadership har lært mig at se tingene i en helhed - mit
profesionelle virke og mit private virke, som samlet set udgør mig som person. En anden ting
som kurset har åbnet mine øjne for er at energi ikke nødvendigvis er noget jeg skal bruge for
at performe, men ofte får jeg energi af at performe."
Kjeld Solmer-Hansen, Novo Nordisk A/S

