RIGHTSIZE - DET HYPERFLEKSIBLE KONTOR

Covid-19 har på rekordtid forandret vores samfund - og mange af forandringerne
vil være varige. Ikke mindst accelerationen af og gennemdigitaliseringen af måden vi
agerer på som forbrugere, som borgere og måske i særlig grad i vores arbejdsliv.
Det betyder også, at for mange virksomheder og ansatte, vil Arbejdspladsen 2.0, som post-corona organiseringen er blevet kaldt, kræve en strategisk kolbøtte, der vender virksomhed og organisation 180 grader. Hvor
udgangspunktet før var de fysiske rammer, bliver det virtuelle fremover en langt mere central del af organiseringen, indretningen, kulturen og samarbejdsformen på kontoret.
Det er et arbejde, der kræver en ny kontorstrategi. En strategi, der sikrer engagement, produktivitet og i sidste
ende økonomiske resultater i en verden, hvor de ansatte flekser frit mellem hjemmet og kontoret. Alt sammen
for at understøtte og hjælpe medarbejderne til at performe optimalt - uanset hvor i verden de befinder sig.
Det kalder vi hos 2MOVE, RIGHTSIZE.
Fremtidens arbejdsform stiller helt nye krav til det fysiske kontor. Det handler ikke bare om en mere fleksibel
indretning. Forude venter mentale, kulturelle og fysiske forandringer, som skal bane vejen til det hyperfleksible kontor.

Centrale nedslag på vejen mod et nyt, virtuelt kontor-paradigme:
Anerkend, at hjemmearbejde ikke er godt for alle. Nogle vil mistrives og visne i en mere virtuel
konstruktion. Her har HR en vigtig opgave med at sikre, at åbenhed og dialog er en
central del af en ny strategi for kontormiljøet.
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Masser af fordele - men udfordringer trænger sig på
Det seneste år har selv i de mest skeptiske organisationer
åbenbaret de klare fordele ved hjemme- og fjernarbejde.
Måske mest åbenlyst, at forretningen kunne holdes effektivt kørende i en ekstrem situation, hvor samfundet
lukkede ned. Men i takt med, at pandemien er trukket ud,
er bivirkningerne ved fjernarbejdet trådt stadigt tydeligere
frem.
Undersøgelser i løbet af corona har sat fokus på nogle
af disse bivirkninger og begrænsninger. Og det står i dag
klart, at en hel del specifikke aktiviteter i vores arbejdsliv,
alt andet lige understøttes bedst i et kontormiljø. Det er
typisk aktiviteter, der kræver et højere niveau af menneskelig og fysisk interaktion. Eksempelvis samarbejde om
innovation og udviklingsprojekter. Men også coaching og
sidemandsoplæring fordrer en fysisk og personlig tilgang.
Simpelthen fordi fysisk nærvær skaber et andet bånd, en
dialog og en tillid mellem mennesker, som de virtuelle
samarbejdsformer ikke kan replicere.

Kortlæg alle jobfunktioner - nogle er mere
oplagte til hjemmearbejde end andre.
Det handler bl.a. om, hvordan arbejdet udføres,
hvor ofte og længe teaminteraktioner sker
samt hvor stor kontakten er med andre
teams i organisationen.

Men en ting er de praktiske udfordringer, der har vist sig
omkring fjernarbejde. En anden er de psykiske dimensioner, der særligt er blevet tydelige under 2. bølge af
pandemien. Corona-fatique, som nærmest er blevet et
nyt dansk begreb, beskriver trætheden ved de endeløse
virtuelle møder og den manglende fysiske kontakt med
kolleger.
Fremtidens kontor starter med mennesket
Blandt andet derfor vil det fysiske kontor også fremover
være afgørende for en virksomheds drift, kultur og generelle medarbejdertrivsel – og derved også et kerneelement i fremtidige forretningsstrategier - men i et helt
nyt format.
Vi tror, at succesfulde virksomheder vil være dem, der evner
at skabe et agilt miljø med et højt, digitalt kompetenceniveau, der fuldt ud understøtter, hvordan ansatte arbejder, hvilke aktiviteter de udfører samt hvilke værktøjer og
ressourcer, de har brug for. Og ikke mindst, hvordan de
interagerer og samarbejder med henblik på at maksimere
arbejdstilfredshed og i sidste ende produktiviteten.
Udfordringen ved den skillevej, vi lige nu står ved, er, at
der ikke findes en standardløsning for, hvordan virksomheden imødekommer det fremtidige kontorbehov. Hver
virksomhed, medarbejder og kultur er forskellig. Det samme er kontorbehovet.

Analyser det eksisterende kontormiljø og afdæk
behovet for rå m2, mødefaciliteter, arbejdspladser,
mm. på både kort og lang sigt. Den nye virkelighed giver
oplagte muligheder for at skære til og gøre plads
til mere virtuelle mødeformer. Men det kræver den
nødvendige indsigt og erkendelse at skære
til på en klog måde.
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RIGHTSIZE
Office value program for companies and their people

RIGHTSIZE - beslutninger baseret på indsigt
Fremtidens hyperfleksible kontor er altså hverken en topdown øvelse for ledelsen eller en generisk pakkeløsning, der
kan foldes ud over virksomheden. Det er en individuelt tilpasset tilgang, og her er 2MOVE’s RIGHTSIZE i dag et velafprøvet
og kvalitativt koncept, der skaber det helt nødvendige grundlag for at udforme og skabe et nyt kontorparadigme.
Udgangspunktet i RIGHTSIZE er, at der ikke findes én gylden
løsning for fremtidens kontor og arbejdsmiljøet. Virksomheder
og kulturer er vidt forskellige. Det samme er behov og krav til
fremtidens kontor. Dette skal gentænkningen af kontoret som
kulturbærende udviklingscentrum tage højde for.

Derfor tager RIGHTSIZE af kontoret afsæt i, hvordan man kommer i gang og træffer beslutninger på et 100 pct. oplyst grundlag. Her hjælper vi med en styret, analytisk og dokumenteret
proces virksomheder og organisationer til at udvikle og forme
kontoret nede fra og op.
Det er nemlig forudsætningen for succes, at kulturen flytter
med ind i det nye kontor sammen med alle de nødvendige
fleksible muligheder for at arbejde effektivt sammen i teams,
større projektgrupper, individuelt eller rent virtuelt.

KONTORVISION

EKSEKVERING AF VISIONEN

En virksomheds formåen til at vinde afhænger blandt andet af medarbejderne, kontoret
og den kommercielle værdi af kontoret.

En solid eksekvering af virksomhedens
kontorvision er essentiel for at kunne høste
værdierne i potentialet. Vi dækker alle facetter – hele vejen.

OPTIMERING AF KONTORET
For at kunne realisere det fulde potentiale
ved RIGHTSIZE og dokumentere effekten
optimeres kontoret løbende fremadrettet.

MEDARBEJDERE
(PEOPLE)

SØGNING & KVALIFICERING
AF KONTOR

MEDARBEJDERE
(PEOPLE)

KONTOR & ARBEJDSSTEDER
(SPACE)

DESIGN & SPACEPLANNING

KONTOR & ARBEJDSSTEDER
(SPACE)

KOMMERCIEL VÆRDI
(VALUE)

FORHANDLING AF KONTRAKT

KOMMERCIEL VÆRDI
(VALUE)

2MOVE har i 2020 hjulpet en 200 mand stor københavnsk virksomhed med en
stor RIGHTSIZE-opgave. 4.000 m2 kontor skulle gentænkes fordi forventet 20 pct. af
medarbejderne konstant ville arbejde fra distancen. Efter en proces med WPA-undersøgelser,
gentænkning af space og forhandlinger med udlejer har 2MOVE sammen
med kunden realisereret en besparelse på over 15,9 millioner kr. på huslejen over fem år.
De første 1,3 millioner kr. allerede det første år. Efter flytte-,
inventar- og rådgiveromkostninger.

2MOVE I Sankt Gertruds Stræde 5, 4. I 1129 København K I e-mail: info@2move.dk I WWW.2MOVE.DK

2MOVE - WORK & PEOPLE ANALYTICS

Work & People Analytics
Hos 2MOVE anvender vi de digitale værktøjer WorkNavigator™ og
SpacePro™, udviklet af vores internationale partner WPA (Work
& People Analytics), og vi trækker på best practice fra Evidence-Based Design og User-Centered Design, som en samlet struktureret metode til at høste indsigt og erfaringer fra organisationen og alle medarbejdere. Denne tilgang gør det muligt individuelt
og nøjagtigt at kortlægge fremtidens effektive arbejdsplads og kontormiljø ud fra hver enkelt virksomhed og de ansattes behov.

Pointen er, at designer man en arbejdsplads
uden at kende kulturen, arbejdsflow, medarbejdernes personlige præferencer og behov, så
misser transformationen af kontoret de helt
essentielle elementer.

Med WPA-værktøjer kan vi måle både de bløde værdier og de hårde faktorer, der spiller ind for at indrette den optimale
kontoroplevelse, der samtidig matcher kulturen. Det er en metode, der kan bruges både i forhold til et mindre team af
medarbejdere, men også når vi taler indretning af et større hovedkontor.
Pointen er, at designer man en arbejdsplads uden at kende kulturen, arbejdsflow, medarbejdernes personlige præferencer og behov, så misser transformationen af kontoret de helt essentielle elementer. Nemlig, at det hyperfleksible
kontor skal give medarbejderne øget frihed, nye valgmuligheder, ny funktionalitet og derved lukke op for produktiviteten og skabe en ukompliceret oplevelse i mellemrummet mellem kontor, delte lokaler og hjemmearbejdsplads.

Opgrader den teknologiske værktøjskasse. En effektiv virtuel organisation kræver teknologi, der
bringer kollegaer sammen uanset lokation. Det handler bl.a. om netværk, gode video- og samarbejdsteknologier,
effektiv præsentations- og dokumentstyring og cybersikkerhed. Kodeordet er friction-less. Altså at alt sker
uden gnidninger og på en integreret, intuitiv og effektiv platform.
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For de ansatte betyder RIGHTSIZE friheden til at vælge,
hvor de skal arbejde alt afhængig af, hvad dagen bringer: Fjernarbejde ved de mere driftsbetingede opgaver.
Fysisk kontorarbejde centreret rundt om projekt- og
udviklingsopgaver, der kræver ressourcer, samarbejde,
teambuilding, kultur, socialisering eller simpelthen bare
for luftforandringens skyld.

FRIHEDEN TIL AT ARBEJDE OPTIMALT OG EFFEKTIVT
Om noget har Covid-19 vist os, at vi lever i en uforudsigelig verden, hvor der findes sorte svaner, og hvor det
utænkelige lynsnart kan blive normen. Derfor udvikler
strategier for det hyperfleksible kontor sig også i takt
med, at vi lærer mere og fortsætter med at indsamle
data om, hvordan vi optimalt tilpasser kontoret til et nyt
paradigme.
Virksomhedernes fremtidsmodeller vil se meget forskellige ud, men et fællestræk vil stå tilbage: Et integreret
økosystem forbundet med teknologi, hvor de ansatte
kan bevæge sig frit mellem hjemmet, delte lokaler og
kontorer med henblik på at udføre deres arbejde i det
miljø, der passer dem og opgaven bedst.
Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er øget fleksibilitet i arbejdslivet gået fra at være noget, der var godt

at have, til at være noget, vi forventer af en arbejdsplads.
I dette skifte bliver kontoret en fysisk destination, der
skal være designet til meningsfuld fysisk, digital og social
interaktion - 100 pct. tilpasset de funktioner, behov og
den særegne kultur, som gennemsyrer hver enkelt virksomhed.
Fremtidens kontor, det hyperfleksible kontor, forener arbejdsgiver og medarbejder omkring de faktiske behov og
funktioner. Ud over de åbenlyse gevinster i form af større tilfredshed, engagement og produktivitet - og heraf
finansiel fremgang - så åbner RIGHTSIZE døren til optimeringer af kontoret, en anderledes og mere dynamisk
udnyttelse af kvm og deraf potentielt store årlige besparelser. Simpelthen fordi kontorarealet udnyttes bedre,
mere dynamisk, fleksibelt og i sidste ende billigere.

”Det helt afgørende for os er at have en rådgiver, der forstår vores brand og ønsker i deres
search-arbejde. 2MOVE ligger inde med alle de data og indsigter, der skal til for at
træffe en så vigtig strategisk beslutning, som det jo er at flytte hovedkontor. Vi rykker nu ind i
en bygning, vi aldrig selv ville have fundet eller overvejet, men som er nærmest perfekt”
”Med 2MOVES hjælp har vi fået en yderst fleksibel kontrakt på plads, som tilgodeser alle vores
ønsker og samtidig også fået udlejer med på vores vilde planer. Deres store erfaring med
forhandling og lejekontrakter gør, at de har fået nogle betingelser igennem, som vi
ikke selv ville have været i stand til”

Tilfreds 2MOVE-kunde
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2MOVE STRÆBER ALTID EFTER DET BEDSTE

2MOVE er Danmarks eneste uafhængige erhvervslejerådgiver
Vi sikrer, at jeres fysiske rammer altid matcher forretningens behov, jeres
kultur og den dynamiske hverdag jeres medarbejdere opererer i. Vi stræber
efter langsigtede relationer og arbejder strategisk for at forstå jeres situation
og forretningsønsker, ikke kun i dag, men også i fremtiden. Derfor anbefaler
vi altid kun løsninger, som skaber værdi for jeres forretning, kunder og medarbejdere.
I et samarbejde med 2MOVE får du:
● Dedikeret kontaktperson
● Over 80 års erfaring og specifik markedsviden
● Uafhængig rådgivning og fortrolig søgning
● Solide kundereferencer
● Kendskab til over 500.000 kvm off-market kontorlandskab i København
● Det bedste netværk af samarbejdspartnere
Ambitionen er at skabe et optimeret og mere inspirerende og attraktiv kontor, som bidrager til fastholdelse og tiltrækning af de rigtige medarbejdere
samt øge performance gennem højere medarbejdertilfredshed.
Vi kan hjælpe din virksomhed lige fra jeres kontorvision til et kontor
der passer på pengene, søgning af nye lokaler og kontraktforhandling. Du bestemmer, hvad vi skal hjælpe dig med.

Ring og book dit
møde med 2MOVE på
tlf. 7020 9504
WWW.2MOVE.DK
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