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Dit arbejde
Kreative flytteplaner
Onsdag og torsdag i sidste uge holdt Creativ Company lukket
i to halve dage, for at medarbejderne kunne komme med
deres ideer til, hvordan en ny udvidelse af virksomheden skal
se ud. Det betød blandt andet, at alle afdelinger blev sat til
at bygge en model af et drømmekontor med ispinde, pap,
modellervoks, limpistol og meget andet. Fotos: Poul Mejls.

I første omgang satte medarbejderne ord på behov og
forventningerne til den nye tilbygning. Senere blev ideerne
mere synlige, da medarbejderne skulle bygge modeller.

Alle afdelinger skulle bygge modeller af, hvordan de gerne
vil have deres kontorer til at se ud i fremtiden. Arkitekterne,
der skal slå de endelige streger til den nye tilbygning, har
taget modellerne med i deres efterfølgende arbejde.

Der blev tegnet skitser, for at medarbejderne blev enige
og selv kunne gå i gang med at bygge de små modeller,
der skulle præsenteres for kollegaerne og arkitekterne.

Byggede model af drø
Byggeri. Alle medarbejdere blev
inddraget, da ideer til Creativ Companys
kommende tilbygning skulle udtænkes.
Direktøren er sikker på, at medejerskab
er årsagen til virksomhedens vækst.
Af Michael Sand Andersen
mian@bergske.dk

Der var gang i limstift, saks og »Jørgen Clevin-fingrene«,
da medarbejderne skulle i gang med at bygge modeller.

HOLSTEBRO: Det er normalt
strengt forbudt at bruge sin
kreativitet, når man er ansat
i firmaets regnskabsafdeling.
Og indkøbsafdelingen og lageret er heller ikke afdelinger,
hvor kreativiteten normalt
blomstrer i en virksomhed.

Men hos Creativ Company
er der ikke noget, der er normalt. I sidste uge blev alle 140
medarbejdere i hobby-virksomheden i Holstebro bedt
om at rykke to halve dage ud
af arbejdskalenderen og komme med forslag til, hvordan
en ny tilbygning til deres arbejdsplads skal se ud. Og det
forgik med ispinde, limpistol,

papkasser, karton og »Jørgen
Clevin-fingre«.
»Det er da sjovt og spændende at være med til at bestemme, hvordan ens arbejdsplads skal se ud. Og når
det kun er nogle timer, hvor vi
skal lege med karton, ispinde
og lignende går det nok,« siger Lars Christiansen, der er
it-medarbejder, mens han står
med en kaffekop i hånden og
skeptisk skaber sig et overblik
over kollegaerne, der allerede
er i gang med klippe, lime og
forme modellervoks.

Har nøjagtigt kendskab
Og medarbejderne kastede sig
ud i det kreative arbejde med

at skabe modeller af, hvordan
kontorerne kan se ud i fremtiden.
Intet var forbudt at forslå, og alle mulige - og umulige - forslag skulle på bordet.
Blandt de mange forslag var
der eksempelvis busstop ved
døren, espresso lounge, at kaffeautomaten løbende skal skifte plads og plan om en tennisbane på taget.
»Det er jo mange timer af
ens tid, som man bruger her,
så jeg synes, det er godt, at vi
kan komme med vores forslag, så vi kan lide at være her,
og så rammerne gør arbejdet
bedst muligt. Selv om det er
meget anderledes, end hvad
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Jeg har været over 20 år i branchen, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Normalt sidder vi med en arbejdsgruppe
med cheferne og måske en eller to medarbejdere, men at inddrage alle medarbejderne, det er bemærkelsesværdigt.

MARK LE FÉVRE, Atra Arkitekter.

Fakta1

Medarbejderforslag
På de to halve dage, hvor
medarbejderne skulle komme med
forslag til, hvad Creativ Companys
nye tilbygning skulle indeholde,
kom der mange forskellige forslag.
Et udpluk af dem ses her:
{ Mobile vægge
{ Udestue/orangeri
{ Hjertesti rundt om bygningen
{ Minigolf
{ Trapper op – rutchebane ned
{ Gennemsigtighed mellem
administrationen og lageret
{ Tennis på taget
{ Kaffebar
{ Auditorium
{ Daginstitution
{ Legerum til test af
vores produkter
{ Ad hoc arbejdspladser
{ Stillerum til fordybelse
{ Mobil juicebar
{ Rindende vand langs vægge
{ Lounge med sofaarrangement,
sækkestole, gynger og brændeovn
{ Naturen ind i bygningen

140 medarbejdere brugte to
halve dage i sidste uge, hvor
de blandt andet byggede
modeller af, hvordan Creativ
Companys nye tilbygning - og
deres arbejdsplads - skal
se ud. Foto: Poul Mejls.

ømmearbejdspladsen
jeg tidligere har oplevet,« siger Dorothy Røddik, der er
kategori-ansvarlig i indkøbsafdelingen og kun har været
hos Creativ Company i knap
tre uger.
»Arkitekterne og cheferne

har jo ikke nøjagtigt kendskab
til, hvordan vi arbejder i hverdagen. Derfor er det rart, at vi
får mulighed for at sige, at vi
måske sidder mere smart på
en anden måde, så vi bedre
kan dele informationer med

Arkitekterne og cheferne har jo ikke
nøjagtigt kendskab til, hvordan vi
arbejder i hverdagen. Derfor er det rart, at vi
får mulighed for at sige, at vi måske sidder
mere smart på en anden måde, så vi bedre
kan dele informationer med hinanden.

»

DOROTHY RØDDIK, medarbejder hos Creativ Company.

hinanden,« siger hun, mens
hun er i gang med at klippe
transparenter, der skal bruges til glasvægge i indkøbsafdelingens model af ønsket til
et kontor.

Medvirkende til vækst
Peter Nørgaard, der er direktør for Creativ Company, forklarer, at det vil være utænkeligt at sætte et nyt byggeri
i gang uden at inddrage medarbejderne.
»I mit hoved har jeg en helt
klar plan for, hvordan en ny
tilbygning kan se ud, men det
er jo ikke kun mig, der skal arbejde her. Derfor er det vigtigt,
at vi involverer medarbejder-

ne, så de også får medejerskab
i byggeriet,« siger han.
»Jeg er overbevist om, at
det også er medvirkende til,
at vi har oplevet vækst. At
medarbejderne oplever, at de
bliver hørt og tager medejerskab gør, at de er med på, det
skal lykkes,« uddyber han.
Arkitekterne, som skal lave tegningerne til Creativ
Companys nye tilbygning,
har nu fået alle medarbejdernes modeller af deres ønsker
til arbejdspladsen, og vil tage
dem med i arbejdet med at lave de endelige tegninger af
nybyggeriet.

Arkitekt: Jeg har aldrig
oplevet noget lignende
Af Michael Sand Andersen
mian@bergske.dk

HOLSTEBRO: Det er Atra
Arkitekter, der skal slå de
endelige streger til Creativ
Companys udbygning, og
medindehaver og arkitekt
Mark le Fèvre er vild med, at
alle medarbejdere inddrages i
arbejdet med at tænke, hvordan den nye tilbygning skal
se ud.
»Jeg har været over 20 år i
branchen, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Normalt
sidder vi med en arbejdsgruppe med cheferne og måske en
eller to medarbejdere, men at
inddrage alle medarbejderne,
det er bemærkelsesværdigt,«
siger Mark le Fèvre, der var
hos Creativ Company de to
halve dage, hvor medarbejderne kom med forslag til det nye
byggeri og lavede modeller.
»Det er fedt, at så mange
medarbejderne er med, fordi der kommer nye og spændende ting, som vi måske ikke tænker på i forbindelse
med sådan et byggeri, fordi vi
ikke arbejder her til dagligt.
Medarbejderne har en anden
tilgang til et byggeri, som de
skal bruge hver dag fremover,
så vi er også spændte på, hvad
medarbejderne kommer med
af ønsker.«
»Som arkitekt ved jeg, hvad
der kan lade sig gøre, mens
medarbejderne kender ån-

den på arbejdspladsen, og det
er den, vi skal have fat i og
bringe med ind i den nye tilbygning,« siger han og glæder
sig til arbejdet med at inddrage medarbejdernes forslag i
de endelige arkitekttegninger.

Kender arbejdsprocesser
Eva Bjerrum, der er Forsknings- og innovationschef hos
New Ways of Working Lab på
Alexandra Instituttet i Århus,
mener, at Creativ Company
gør det helt rigtige med at tage medarbejderne med på råd.
»Det sikrer, at medarbejderne får medejerskab af det
nye byggeri. Og det kan spare
frustration hos medarbejderne og dårlig snak på gangene,
der er mere værd end de to
halve arbejdsdage, de bruger
på at være med i processen,«
siger hun.
Hun forklarer, at man er
bedre til at inddrage medarbejderne i sådanne processer,
end man typisk ser i andre
lande, og det er en gevinst for
arbejdspladsen.
»Arkitekterne ved, hvordan man bygger og cheferne
ved, hvad de ønsker med byggeriet, men det er medarbejderne, der kender arbejdsprocesserne i virksomheden. Eksempelvis om medarbejderne
arbejder meget ude af huset,
eller om der er brug for mange
mødelokaler,« siger Eva Bjerrum.

Plan: 20 meter højt på toppen af byen
Af Michael Sand Andersen
mian@bergske.dk

HOLSTEBRO: Den endelige plan for, hvordan Creativ
Companys kommende domicil kommer til at se ud, bliver
klar engang i løbet af efteråret. Indtil da er direktør Peter Nørgaard ikke meget for
at udtale sig konkret om byggeplanerne.
»Vi er i en kreativ proces,
hvor vi ikke vil lade os begrænse af noget. Derfor vil
det være forkert, at jeg allerede har lagt mig fast på noget
bestemt,« siger han.
Peter Nørgaard har dog
nogle grundlæggende forventninger til byggeriet.
»Det bliver her på adressen,
og det bliver vest for den nuværende bygning. Det er helt
sikkert,« slår han fast, derefter bliver han mere usikker.
»Det bliver vel mellem 3000
og 5000 kvadratmeter, der får
plads til administration, showroom og lager med 10.000
nye pallepladser. Vi kan bygge op til 20 meter i højden, og
da dette er det højeste punkt i
Holstebro, kan der blive en flot
udsigt ud over byen.«

Prisen på byggeriet kommer også til at afhænge af de
ideer, medarbejderne kommer med, og hvordan arkitekten slår de endelige streger.
»Lige nu har jeg en tanke
om, at det vel koster 30 millioner kroner, men lad os nu se,«
siger han.
Creativ Companys nuværende domicil er på 8000 kvadratmeter, hvoraf de 6500 kvadratmeter er lager.
»Vi er allerede groet ud af
vores nuværende domicil,
medarbejderne sidder meget
tæt, og vi har faktisk haft planer om at udvide i to år,« siger Peter Nørgaard, der dog er
glad for, at man ikke har udvidet tidligere, selvom planerne
har været klar længe.
»Havde vi udvidet for to år
siden, så skulle vi udvide igen.
Virksomheden er vokset kolossalt på to år. Havde vi udvidet dengang, havde vi ikke
bygget så meget, som vi gør
nu, derfor er jeg set i bakspejlet glad for, at vi har ventet,«
siger Peter Nørgaard.
Det forventes, at det nye domicil er klar til at blive taget
i brug om et år til halvandet.

