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Om Anette Wolthers: 
 
Arbejde: 
2002-          Ejer af Wolthers Consult 
1997-2002: Medejer af konsulentfirmaet athene 
1992-1997: Uddannelseschef på Danmarks            
                   Forvaltningshøjskole 
1988-1992: Ligestillingskonsulent og Kontorchef i  
                   DSB 
1985-1988: Lektor Danmarks Forvaltningshøjskole 
1981-1985: Konsulent i Arbejdsmarkedsnævnet for    
                   Vestsjællands Amt 
1976-1981: Højskoleforstander og højskolelærer 
1972-1976: Underviser på Århus og Odense  
                   Universiteter 
 
Tillidshverv: 
Dansk Kvindesamfunds tænketank 2012 
Foreningen for Folkehøjskolens historie 2010- 
Medlem af Højskoleudvalget 2004 
Formand for Mødrehjælpen 1996-2003 
Formand for Det Seniorpolitiske Initiativudvalg 
1996-2000 
Censor ved en række højere uddannelser  
 
Læs mere om Anette Wolthers: 
www.kvindernesblaabog.dk/Default.aspx?pageid=4004 
www.kvinfo.dk/side/383/action/2/vis/1305/ 
http://fiu-ligestilling.dk/undervisere/ 
 

Uddannelsesbaggrund: 
Nordisk Sprog og litteratur og engelskstudier, Aar-
hus Universitet, Fellowship i Equal Opportunities, 
USA, konsulentuddannelser nationalt og internatio-
nalt, certificering i forskellige personlighedstests 
 
 

HUMAN RESSOURCE DEVELOPMENT 

Wolthers Consult arbejder med men-
nesker og organisationer, hjælper  
med udvikling af visioner, nyskabel-
ser og værdier. Vi bruger et bredt 
repertoire af metoder i konsulentar-
bejdet – med udgangspunkt i men-
neskelige ressourcer og indsigt i god 
udvikling af organisationer.  Vi ar-
bejder med den enkelte, teams og 
organisationen i længere udviklings-
processer. Vi laver også velforbe-
redte kortere forløb og foredrag. 
Kontakt os for en god-idé-samtale.  

Wolthers Consult arbejder i netværk. 
Derfor kan der altid opstilles det stær-
keste konsulenthold til opgaven. Anet-
te Wolthers har erfaringer fra chef-
jobs i forskellige typer af organisatio-
ner  samt mange års erfaring som kon-
sulent. Vi henviser gerne til kunder, der 
har fået løst opgaver hos os. 

Wolthers CONSULT 



Alderspolitik: Vi har mangeårig ekspertise i 
udvikling for seniorer og unge samt udvikling 
af en alderspolitik i 
virksomheden. 

Kommunikation: Vi 
arrangerer kurser og 
forløb i mundtlig og 
skriftlig præsentation, 
baseret på klassiske og nye metoder. 

Konfliktløsning: Vi har lang er-
faring med lykkelig løsning af 
konflikter. Brug vore gennemte-
stede forløb eller få tilrettelagt 
et forløb specielt efter konkrete 
behov. 

Forhandling: Vi laver kurser i 
forhandlingsteknik for mange 
målgrupper. 

Køn og mangfoldighed: Vi råd-
giver organisationer, der arbejder med 
køn, mangfoldighed og ligestilling. 

Studieture: Vi laver studieture til steder 
i ind- og udland, som vore kunder øn-
sker. Vi har eksempelvis planlagt og 
gennemført ture til: , Skandinavien, 
Grønland, Island, Færøerne, Baltikum, 
Europa, USA, lande i Afrika, lande i 
Mellemøsten, Asien/Kina. 

Skriftlige produkter: Vi har en omfat-
tende aktivitet i form af skriftlige 
udredninger, projektevalueringer, 
rapporter og pjecer, opbygning af 
tekster og strukturer til hjemmesider. 

Vores tilbud: 
Strategisk udvikling: 
Vi giver rådgivning og assistance til le-
delse og bestyrelser i strategiske og 
innovative udviklingsprocesser. 
 
Skræddersyet: 
Vi skræddersyr uddannelse for ledere 
og medarbejdere med vægt på  
(selv)indsigt og handling. Herunder er 
eksempler på forløb:  
 
Strategi og innovation 
Værdibaseret og bevidst kulturud-
vikling i organisatíonen 
Personaleledelse/Human Resource 
Management 
Mangfoldighed og ligestilling  
Kommunikation og konfliktløsning 
Teambuilding og samarbejde 
Netværk 
Personlig coaching og karriereud-
vikling 
Stresshåndtering 
 
Personlig og organisatorisk udvik-
ling: 
Som led i udviklingsprocesser træk-
ker vi tråde til kunstneriske og kre-
ative områder, som musik, krop/
teater og skulptur og malerkunst. 
Anette Wolthers tilbyder også at 
male et vellignende personligt por-
træt eller et gruppeportræt i forskel-
lige formater og efter bestilling.  

Kunder: 
Kommuner/regioner/hospitaler: toplede-
re, mellemledere, institutionsledere, pro-
jektledere, faggrupper af mange forskel-
lige slags - vi har bl.a. gennemført længe-
re forløb for over tyve kommuner.  
 
Stat:  centraladministrationen og dens sty-
relser og institutioner og universiteterne  - 
såvel administrative medarbejdere som 
forskere, videnmedarbejdere og speciali-
ster, personale med borgerkontakt. 
 
Private virksomheder:  lederudvikling, 
alderspolitik. 

Foreninger, faglige organisationer, A-
kasser, boligselskaber, NGO’ere: leder-
udvikling, strategiudvikling, projekter af 
forskellig slags, uddannelse og coaching, 
lange og kortere forløb. 

Coaching: Mange mennesker har gennem 
årene søgt Anette Wolthers til coaching-
forløb. Årsager: behov for skift eller udvikling 
i karrieren, vanskelige opgaver og udfordrin-
ger i livet og arbejdslivet.  
I coachingen bruges ofte Myers-Briggs type-

indikator 1 og 2 (MBTI) - en jungiansk person-
lighedstest, som Anette Wolthers er certifice-
ret i . Wolthers Consult har brugt MBTI i for-
bindelse med coaching af over tusinde perso-
ner gennem årene.  
Med støtte i coachingen har mange kunnet 
navigere bedre i livet, opnået større selvind-
sigt og mere indsigtsfulde relationer til andre 
mennesker. 


