Skal vi bygge
videre på jeres
effektivitet?

Bygeffekt.nu hjælper virksomheder
med at skabe effektive arbejds
gange. Vi motiverer og kvalificerer
ledelse og medarbejdere til at indgå
et tættere samarbejde.
Med bygeffekt.nu er udvikling,
arbejdsmiljø og trivsel i højsædet.

Bygeffekt udviklingsforløb
Målet med et udviklingsforløb er at fremme jeres produktivitet, kvalitet
og arbejdsmiljø via gennemafprøvede og effektive samarbejdsprocesser.
Det sker med afsæt i konkrete opgaver i jeres virksomhed eller i forbindelse
med opstart af en ny byggesag.
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Produktivitet

Bygeffekt.nu er et standardforløb til jer,
der ønsker at effektivisere jeres arbejds
gange. Med professionelle værktøjer vil
dygtige k
 onsulenter fra bygeffekt.nu
tilpasse f orløbet til jeres behov.

Kvalitet

Arbejdsmiljø

Statens Byggeforsknings Institut (SBI)
deltager som evaluator og måler, om
forbedringstiltagene gennemføres med
den forventede effekt. Det er jeres garanti
for dokumenterede og målbare resultater.

I et standardforløb med bygeffekt.nu kan I frit vælge, om I ønsker
et standardiseret forløb i virksomheden eller ude på byggepladsen.
Uanset hvad I vælger, vil udviklingsforløbet bestå af mindst tre dele:

DAGSFORLØB*

OPFØLGNING

• Forventninger

• Samarbejde

• Opfølgning

• Program

• Arbejdsgange

• SBI-evaluering

• Deltagere

• Planlægning

FORMØDE

• Målstyring

Under formødet afstemmer vi forventninger
til udviklingsforløbet, vi gennemgår dags
forløb og opfølgningsforløb sammen med
jer, og vi indgår aftale om udviklingsforløbet.

Et dagsforløb på byggepladsen omfatter
bl.a. samarbejdsaftaler, og I får en intro
duktion til Last Planner System, proces
planlægning og tavlemødestruktur.

Et dagsforløb i jeres virksomhed tager afsæt
i en velafprøvet metode til at effektivisere
interne arbejdsgange ved bl.a. at støtte
ledelse og medarbejdere til at opnå et endnu
bedre samarbejde. I får overdraget alle værktøjer, som I efterfølgende kan benytte frit i
jeres virksomhed.

Opfølgning og evaluering sker fire til seks
uger efter dagsforløbet. Sammen følger vi
op på, om de aftalte forbedringer er blevet
en del af hverdagen. SBI måler på, om
forbedringerne har den forventede effekt
for virksomheden, ledere og medarbejdere.

* Dagsforløb kan gennemføres i AMU-regi, kontakt os
for nærmere information.

Om bygeffekt.nu
Bygeffekt.nu bygger videre på erfaringer og
opnåede resultater fra udviklingsprojektet
Bedre Bundlinje, som Fagligt Fælles Forbund
/3F og Dansk Byggeri samarbejdede om i
perioden 2011-2018.

Læs mere på www.bygeffekt.nu
Kontakt os på mail@bygeffekt.nu
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Bygeffekt.nu støttes økonomisk af
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Prisen for et standardforløb i 2019 er
22.250 kr. ekskl. moms. For medlemmer af
Dansk Byggeri og virksomheder med
tiltrædelsesoverenskomst er prisen 17.800 kr.
ekskl. moms.

Konsulenterne
Gennem udviklingsforløbet vejledes I af en
erfaren konsulent fra 3F eller Dansk Byggeri.
Konsulenterne har et stort branchekendskab
og erfaring med at gennemføre tilsvarende
udviklingsforløb med ledere og medarbej
dere i bygge- og anlægsbranchen. I er
velkomne til at kontakte konsulenterne for
mere information, og vi kommer gerne forbi
til en snak om et udviklingsforløb i netop
jeres virksomhed.

Ask Hesselager
Dansk Byggeri
Tlf.: 30 34 59 45

Michael Dalsgaard
Fagligt Fælles Forbund /3F
Tlf.: 20 71 97 09

Michael Høyer
Dansk Byggeri
Tlf.: 40 41 67 34

