
Tour de Workplace
Tag med DFM og Institut for Fremtidsforskning på tur til tre organisationer, som har 
fremtidssikret deres arbejdsplads på tre forskellige måder.

Turen kombinerer indsigt i tre konkrete arbejdspladsmodeller, rundvisninger i tre vidt 
forskellige kontor-miljøer og masser af netværksmulighed. Vi kommer omkring frem-
tid, ledelse, udfordringer, muligheder og helt konkrete løsninger. De tre organisationer 
er meget forskellige og har derfor forskellige tilgange til arbejdspladsmodellen. Det vil 
den administrerende direktør for hver af de tre organisationer fortælle om, når vi besø-
ger dem i bus.

Bygningsstyrelsen
Siden januar 2019 har Bygningsstyrelsen arbejdet fuldt aktivi-
tetsbaseret. Det er både arealeffektivt, godt for energiforbruget, 
og det passer til den moderne arbejds dag. Det vil sige, at ingen 
har faste pladser, og man kan sætte sig ved det bord, som giver 
bedst mening i forhold til den opgave, man skal løse. Der er stil-
lezoner til fordybelse, fokuspladser til individuelt arbejde, aktiv-
pladser til projektarbejde, samt mødelokaler og telefonbokse til 
fortrolige samtaler

Direktør, Rasmus Brandt Lassen

Codan

Codan arbejder hver dag på at gøre alle ordentligt forberedte i 
en verden, der udvikler sig konstant. Vi ønsker, at vores medar-

bejdere skal have den fleksibilitet, der skal til, for at bidrage bedst 
til vores formål i samfundet. Derfor vil vi gerne gøre op med 

forestillingen om, at arbejde kun kan udføres på kontoret mel-
lem 8.00 og 16.00. Codans motto for den hybride arbejdsform er 

således blevet til: Arbejde er ikke et sted - det er noget, du gør.
.

CEO, Christian Baltzer

Symbion
Symbion er Danmarks største iværksættermiljø. Gennem vores 
mangeårige arbejde med iværksættere ved vi, at netværk, viden 
og et professionelt community gør en forskel. Vi tilbyder der-
for startups et inspirerende miljø med kontorer og laboratorier, 
co-working områder, event spaces etc. samt et nærværende og 
tilgængeligt community, der inden for udvalgte brancher skaber 
nye ideer, ny viden og nye relationer, hvor mennesker bringes 
sammen på tværs af iværksættere, universiteter, virksomheder 
og klynger.

Adm. Direktør, Morten Mølgaard Jensen
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