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Vad är GENBO?

GENBO är din digitala plattform för kunskapsutbyte och ett första steg
mot ett kommunöverskridande intranät! Plattformen erbjuder dig som
medarbetare i Familjen Helsingborg möjlighet till utbyte av kunskap och
erfarenhet.

Varför GENBO?

Som Familjen Helsingborgs vision lyder ska de 11 inkluderade
kommunerna upplevas som en sammanhängande stad och som en av norra
Europas mest kreativa och inkluderande regioner.
För att visionen ska kunna omsättas till verklighet behövs fler
kommunöverskridande samarbeten för tillväxt, effektivitet och utveckling.
Samarbetet ska bygga på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så över
tid.
Genbo gör det inte bara möjligt, Genbo är vägen dit!

”

Jag har haft jättemycket nytta
av nätverken jag varit med i
Medarbetare Klippans kommun

”

GENBO: Förenklar nätverksmöten

Låt GENBO bli den naturliga plattformen för att samla ditt nätverks
arbete - lägg upp agendor, underlag inför mötet, läs tidigare protokoll och
håll samtalet levande mellan era nätverksträffar!

GENBO: Framtidens kommunöverskridande intranät

Med GENBO kommer du snabbt i kontakt med dina 30 000 kollegor i
Familjen Helsingborg. Det är en kommunikationsportal där allt samlas
i ett. På så vis ersätts behovet av externa forum och långa mejlkedjor.
GENBO är startskottet till ett Familjen Helsingborg-gemensamt intranät.
Din kollega i en annan kommun är bara ett klick bort.

GENBO: Medarbetarnas chans att nätverka

Redan idag erbjuder Familjen Helsingborg goda nätverksmöjligheter
för medarbetare på chefspositioner. GENBO möjliggör samverkan för
medarbetare i hela organisationen, goda exempel kan utbytas även på
verksamhetsnivå. Möjligheten att nätverka ska finnas för alla.

”

Jag sitter ju ganska själv, till och med i Helsingborg...
det är viktigt att se hur andra organisationer jobbar
med min fråga. Man kan se att man inte måste göra
som man alltid gjort
Medarbetare i Helsingborg stad

”

”

Jag går inte på nätverksträffar för att jag dels inte
vet om att det finns och dels för att jag inte är chef
Medarbetare i Helsingborgs stad

”

GENBO: Alla kommuner får tillgång till alla
kompetenser.

Vi vinner på att samverka och komplettera varandra.
Genom fler nätverk och gemensamma projekt gör GENBO att gränserna
mellan kommunerna suddas ut och att Familjen Helsingborg blir en mer
attraktiv arbetsmarknad.
GENBO bidrar till att höja den kollektiva kompetensen i regionen.

GENBO: Hitta dina nätverk - hitta din familj!

Är du ny i Familjen? Inom Familjen Helsingborg finns många spännande
nätverk men fram tills nu har det saknats en tydlig väg in. GENBO
underlättar för både nyanställda och etablerade medarbetare att hitta
kollegor i andra kommuner och öka sin kompetens. GENBO är en
gemensam plattform för kunskapsdelning som breddar nätverken och ökar
möjligheterna.

Möjligheter med GENBO

Det främsta syftet med GENBO är att lyfta de nätverk som finns inom
Familjen Helsingborg. Här kan du som medarbetare ta reda på:

- Vilka nätverk som finns
- Vem som ingår i nätverket
- När nätverket träffas
- Vilka frågor som berörs
Som medarbetare fyller du i en profilsida med kompetenser, arbetsområden
med mera. På så vis kan du enkelt hitta kollegor i andra kommuner, vilket
också underlättar för skapandet av nya nätverk.

”

En uppdaterad samling av alla nätverk i Familjen
Helsingborg finns inte någonstans att hitta online.
Detta skulle behövas!
Medarbetare Ängelholms kommun

Framtidens GENBO

”

Visionen är att GENBO ska vara ditt självklara verktyg för digitalt
kunskapsutbyte med andra medarbetare inom Familjen Helsingborg.
Den aktiva dialogen mellan medarbetarna bidrar till minskad konkurrens
mellan kommunerna och en mer sammanhållen region. GENBO ökar
kompetensen i hela regionen och mervärdet av Familjen Helsingborgs
samarbete blir tydligare för dig som medarbetare. Utbytet av erfarenheter
och kunskap leder till att de kommunala resurserna utnyttjas på ett mer
effektivt sätt.

GENBO

UTBYTE

PROJEKT

NÄTVERK

Familjen Helsingborgs medarbetare samverkar och träffas och kanaliserar
sina erfarenheter genom GENBO. GENBO i sin tur bidrar till effektiva
nätverk, projekt och kunskapsutbyten mellan medarbetare.
GENBO är ett verktyg som gynnar alla!

