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Ser dit skrivebord sådan ud? 
  

Så kan du få glæde af det nye tiltag fra 
C-Value i Kolding 

 
 
Og ville du ønske, at du havde mere overblik og orden. 
Måske endda et ønske om, at dine kollegaer kunne finde 
rundt i dit ”system”. Er det eneste tidspunkt hvor du reel 
har overblik en ½ dag før sommerferien og jul? Og du 
med hårdt overarbejde har fået et opryddet skrivebord 
som dette!  
 
Et opryddet skrivebord med en simpel struktur og arkivform, er muligt med vores nye 
koncept ”Six Sigma Office”. Udover orden, er fordelene mere energi og mindre stress, 
forbedret overblik, mere effektiv og mere tid til de sjove opgaver. Og det gør ingen 
forskel om skrivebordet står i en offentlige eller i privat virksomheder eller i 
administrationen eller i produktionen.   
 
Et kig ind i e-mail indbakken kan afslører flere område, hvor en metodisk simpel 
struktur kunne komme til sit rette. Mulighederne findes overalt, men i det daglige kan 
det være svært at se, da vi alle bliver en integreret del af rammer, vaner og miljø på 
vores arbejdspladser.  
 
Der findes mange metoder til, at skabe orden og overblik, men hvis det skal blive til 
en blivende effekt, så skal det give mening og være simpel.  
 
Derfor er metoden hos os, at medarbejderen selv skræddersyer en effektiv løsning. 
Dette ud fra vores metodiske og simple spørgeteknik. I løbet af en formiddag og få 
opfølgende samtaler, er vi gået fra billede 1 til billede 2. 
 
Hvis behovet er der, bliver det hele startet med en lille LEGO øvelse, dette for at gøre 
det let forståeligt hvad et rodet skrivebord betyder. 
 
En anden effekt er frigivelse af ressourcer hos 
medarbejderen. Medarbejderen fra det første billede kunne 
let komme til at se sådan ud.  
 
Rigtig god sommer 
 
Torben Kjær Madsen, C-Value 


