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Oplever I, at der er behov for at gøre noget nyt eller andet i den måde, I bruger de 
fysiske rum og rammer på jeres arbejdsplads? Fx fordi I gerne vil finde en bedre 
balance mellem samarbejdets synergi og de individuelle behov? Eller står I overfor 
snart at skulle tage nye fysiske rammer i brug, og vil I gerne godt fra start?

Den måde rummene på jeres arbejdsplads er designet og indrettet på, er både et vilkår og en 
vigtig ressource i jeres daglige arbejde. Rum på arbejdspladser er rammen for det, der skal 
udspille sig - hvad enten det er ældre bygninger, eller nydesignet med afsæt i jeres aktuelle 
behov.

I samarbejde med Organisationsentreprenørerne får I et skarpt blik på, hvordan det fysiske og 
det mentale kan indgå i samspil. Vores fokus er ikke “hvor blomsten (hellere) skal stå” men at 
hjælpe jer videre, når I har brug for at indtage det nye, at ændre adfærd, håndtere bekymringer 
og dilemmaer, så I opnår arbejdsro og produktivitet i arbejdsmiljøet.

Vores tilgang er altid, hvor lidt kan I nøjes med, for at opnå jeres ønskede 
resultater. Vores bistand tilrettelægges så I får involveret de relevante 
repræsentanter og kan fx være facilitering af temamøde, forløb med en afdeling 
eller en institution.

Skriv, ring eller invitér os til en kop kaffe og lad os tale om jeres behov, muligheder 
og ønsker.
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RUM OG FYSISKE RAMMER 
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ARBEJDSPLADSEN 

RUM SOM MEDSKABER AF 
JERES ATTRAKTIVE 

ARBEJDSPLADS MED DET 
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SYNERGI  
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MED PLADS TIL BÅDE VI’ET 
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