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Vi er arbejdsplads for over 200 enestående mennesker, der dag efter dag investerer deres tid og 
kræfter i VandCenter Syd. Derfor er det vores ansvar at sikre en arbejdsplads, hvor vores med- 
arbejdere trives og udvikler sig som hele mennesker. Og når medarbejderne trives, gør virksom-
heden det også.

Rammer og værdier
I VandCenter Syd praktiserer vi værdibaseret ledelse. Det vil 
sige, at vi navigerer efter grundlæggende kerneværdier i stedet 
for en masse nedskrevne regler og procedurer. I praksis betyder 
det, at:
• Medarbejderne i høj grad er selvstyrende
• Idéer kan komme fra alle steder i organisationen
• Videndeling og dialog er afgørende
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Medarbejdere

UDFORDRINGER
At sikre vores medarbejderes trivsel, 
tryghed og udvikling i jobbet

At skabe et sundt og sikkert arbejds- 
miljø for både medarbejdere og 
samarbejdspartnere

At støtte og fastholde medarbejdere, der 
er ramt af sygdom eller andet fravær

Vores værdier er:
Ansvarlighed

EngagementHumor
Loyalitet Nytænkning

Professionalisme
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Videndeling
I 2016 gennemførte vi en flytterunde for en stor del af 
vores administrative personale. Vi færdiggjorde en ny 
administrationsbygning på Vandværksvej, som gjorde 
det muligt at samle alle medarbejdere fra det fælles ser-
viceselskab SamAqua. Det frigav samtidig pladser i de 
gamle bygninger, og vi besluttede at benytte lejlighe-
den til en strategisk flytterunde. Formålet var at styrke 
fleksibelt samarbejde og videndeling på tværs. I alt 54 
medarbejdere flyttede til en ny placering. 

I forbindelse med flytningen sløjfede vi alle enmands-
kontorer og indførte i stedet fleksible ekstrapladser 
rundt omkring i bygningen, så kolleger har mulighed 
for at sætte sig fysisk sammen i forskellige (tvær)faglige 
fællesskaber efter behov. Sløjfningen af enmandskon-
torer frigjorde otte lokaler, som i stedet blev til fælles 
møde- og samarbejdslokaler. Lokalerne er alle indrettet 
forskelligt med fokus på fleksibilitet og på at udfordre 
vanetænkningen – fx med både bløde, hårde, høje, 
lave, rullende og hoppende siddepladser samt vægge, 
man kan tegne på. 

Ændringer på arbejdspladsen og egne fysiske rammer 
har stor betydning for den enkelte medarbejder. Forud 
for flytteprocessen holdt vi informationsmøder for alle 
berørte medarbejdere for at sikre medindflydelse og 
minimere utryghed. Der blev nedsat en gruppe af med-
arbejderrepræsentanter til at udarbejde indretnings-
forslag med afsæt i ønsker og behov hos kolleger og 
ledere. 

I maj 2017 gennemføres en APV til at evaluere resulta-
terne af flytningen.

Gode fysiske rammer
I forbindelse med flytningen renoverede vi i løbet af 
2016 lofterne i en del af vores administrationsbygning, 
da nogle medarbejdere klagede over dårlig lugt. Un-
dersøgelser viste, at det skyldtes nedsivning af tjære fra 
gammel tagpap i etageadskillelsen. Vi fik foretaget luft-
målinger af Teknologisk Institut både før og efter reno-
veringen og kan konkludere, at problemet blev løst. Vi 
har desuden fået Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik til at 
undersøge de sundhedsmæssige forhold. Deres under-
søgelser viste, at der ikke var sundhedsfare forbundet 
med tjærelugten. 

Vi færdiggjorde i årets løb også et nyt elværksted. Der-
med har alle vores medarbejdere nu gode og tidssva-
rende rammer for deres daglige arbejde.

Ny kontorbygning på Vandværksvej i Odense.
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Trivsel og udvikling
Vi lægger stor vægt på faglig og personlig udvikling for alle 
medarbejdere. Hver medarbejder aftaler sammen med sin le-
der en individuel udviklingsplan ved de årlige værdisamtaler 
(MUS). Samtalerne sikrer et frirum i en travl hverdag til at drøfte 
trivsel, opgaver og efteruddannelse. 

I 2016 blev der afholdt værdisamtaler med 139 medarbejdere, 
svarende til knap 64 %. Det er lavt i forhold til vores målsætning 
på 100 % og skyldes en forskydning, hvor samtalerne ikke nød-
vendigvis er afholdt inden for et kalenderår.

Kompetenceudvikling
I 2016 deltog 209 af vores medarbejdere i forskellige trænings- 
og udviklingsaktiviteter. Hver medarbejder brugte i gennem-
snit 83 timer på dette.

Tallet for 2016 er højt i forhold til tidligere år. Det afspejler bl.a., 
at 58 medarbejdere i årets løb gennemførte vores interne pro-
jektlederuddannelse (4-10 dage pr. person), samt at vi har flere 
elever, hvis skoleophold også tæller med i den samlede opgø-
relse af uddannelsestimer.

Vi udbyder hvert år forskellige interne kurser på tværs af orga-
nisationen for at styrke relationerne mellem fagområderne. I 
2016 havde vi – udover projektledelse – kurser i engelsk samt 
dansk for medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål.

Vi gennemførte i starten af året en såkaldt 360 graders evalu-
ering af alle vores ledere. I evalueringen vurderes lederen af 
sine medarbejdere, sin egen leder og sig selv. Formålet var dels 
at følge op på den seneste måling fra 2013, dels at identificere 
udviklingsområder for den enkelte leder. Generelt viste målin-
gen en markant forbedring siden sidst og dannede basis for 
individuelle handlingsplaner for lederne. 

 

218 
medarbejdere

Gennemsnitsalder

48 år
Anciennitet  
i gennemsnit 

13 år
29 %71 %

Alle vores medarbejdere er omfattet af 
kollektive offentlige overenskomster, har 
forsamlingsfrihed og kan frit organisere sig 
i faglige forbund efter eget valg. Vi har ikke 
identificeret tilfælde af diskrimination i 2016.

Medarbejderomsætning 

4,1 %
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Sundt og sikkert arbejdsmiljø
Vi vil sikre vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø, 
både fysisk og psykisk. Derfor tilbyder vi bl.a. årlige sundheds-
tjek, psykologisk rådgivning hos en ekstern samarbejdspartner 
samt billig sundhedsordning og sundhedsforsikring. Vi har et 
særligt uddannet kolleganetværk, som kan hjælpe kolleger i 
krise. Desuden har vi syv forskellige motionshold, hvor virksom-
heden betaler halvdelen af den brugte tid (op til en time om 
ugen). Ud over at være et sundhedstiltag bidrager disse hold 
til at styrke de sociale relationer på tværs af arbejdspladsen. På 
vandcenter.dk/job kan du læse mere om vores medarbejder-
fordele.

APV og trivsel
I starten af 2016 gennemførte vi APV (arbejdspladsvurdering) 
og trivselsundersøgelse, som 97 % af medarbejderne besvare-
de. Resultaterne viste en positiv udvikling siden sidste APV, og 
VandCenter Syd og SamAqua ligger flot i benchmarking med 
30 andre sammenlignelige organisationer. Bl.a. vurderer vores 
medarbejdere deres generelle tilfredshed med jobbet til 4,4 ud 
af 5. APV’en pegede dog også på nogle punkter, som vi kan 
forbedre – herunder stress og fravær på grund af forhold på 
arbejdspladsen. 

Der følges op på APV’en i alle afdelinger i organisationen. I 
SamAqua blev der desuden gennemført en opfølgende APV i 
december 2016, grundet flytningen til ny bygning. 

Indsats mod stress
Forebyggelse af negativ stress har været et centralt emne i 
2016. Stress var temaet på vores årlige medarbejderdag, og 
vi har gennemført workshops om stress i flere afdelinger og 
tilbudt kurser i mindfulness. Derudover har alle medarbejde-
re haft mulighed for at få en app, der ved hjælp af fem korte 
spørgsmål hver anden uge måler medarbejderens trivsel. Er 
der tegn på markant negativ trivsel, får medarbejderen tilbud 
om at tale med en erhvervspsykolog. Hensigten er dels at øge 
medarbejderens opmærksomhed på sin egen trivsel, dels at 
opdage negativ udvikling i tide. 

Vores mål er, at ingen i VandCenter Syd bliver syge af at gå på 
arbejde, men vi oplevede senest en sygemelding med stress i 
maj 2016. Vi vil fortsætte den forebyggende indsats og en åben 
dialog om emnet.

Sygdom
Vi følger udviklingen i sygefravær via månedlige statistikrap-
porter og har som politik, at medarbejder og nærmeste leder 
taler sammen tidligt i et sygeforløb (senest 2. dag) for at vurde-
re, om der skal gøres særlige indsatser på arbejdspladsen, mens 
medarbejderen er væk. 

Vi arbejder også med delvise raskmeldinger og individuel job-
tilpasning for bedst muligt at hjælpe den sygdomsramte med-
arbejder tilbage. I 2016 vendte 19 medarbejdere tilbage til ar-
bejdspladsen efter langtidsfravær (sygeperiode over 14 dage). 

Hvis man ser på korttidsfravær alene, har hver medarbejder i 
gennemsnit haft 4,5 sygedage i 2016, hvilket er et fald i forhold 
til tidligere år. Grafen herunder viser udviklingen i sygefravær 
hos vores medarbejdere de seneste fem år. 

Arbejdsulykker og sikkerhed
Vores mål er helt at undgå arbejdsulykker. Vi må dog konsta-
tere, at vi i 2016 havde arbejdsulykker på cirka samme niveau 
som i 2015 – se figur 10. 

Nogle ulykker, som fx færdselsuheld, kan være meget svære at 
forebygge. Men vores procedure er i alle tilfælde at følge nøje 
op på hver enkelt hændelse og vurdere, om vi kan ændre for-
hold på arbejdspladsen for at forebygge lignende situationer.

Som led i vores forebyggelsesindsats registrerer vi også hæn-
delser og forhold, der kan udgøre en risiko for ulykker. I 2016 
registrerede vi 20 anmeldelser af denne type.

 Tilmeldt  
sundhedsordning

147 
medarbejdere

 

59 % 
gennemførte sundhedstjek

Figur 9: Antal sygedage pr. medarbejder 2012-2016.
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Sikkerhedstiltag
I løbet af 2016 har vi forbedret vores brug af kemidata. Til alle 
kemikalier har vi indført APB’er (arbejdspladsbrugsanvisninger) 
på overbliksplancher med nem adgang til yderligere data via 
mobiltelefon og QR-kode. Målet er at lette overblikket og sikre, 
at medarbejderne altid får de nyeste data – i forhold til før, hvor 
alle APB’er stod i tykke ringbind, der skulle opdateres manuelt.

I 2016 skærpede vi kravene til sikkerhedsbeklædning for at 
sikre medarbejdernes synlighed. Derudover har vi indført, at 
alle gæster på anlæggene – fx skolebørn på rundvisning – får 
refleksvest på.

Arbejdsulykke i kloakrør
I 2016 oplevede vi en arbejdsulykke hos en 
af vores underentreprenører. To mænd på ar-
bejde i et kloakrør blev udsat for kulilte gen-
nem den kompressor, der ellers skulle levere 
frisk luft. Mændene blev hjulpet op af deres 
kolleger, som holdt øje med sikkerheden fra 
gadeniveau.

Projektet blev sat i bero med øjeblikkelig virk-
ning, mens vi sammen med Arbejdstilsynet og 
entreprenøren arbejdede på at afdække årsa-
gen. Ulykken skete på trods af, at alt det på-
krævede sikkerhedsudstyr blev anvendt. Vi har 
efterfølgende besluttet at fjerne benzindrevne 
kompressorer fra vores projekter og fremover 
kun anvende flaskeluft. Ved alle lignende ar-
bejdsopgaver skal der afholdes et indledende 
møde, hvor man risikovurderer opgaven og 
gennemgår sikkerhedsinstruksen med alle in-
volverede medarbejdere. 

Figur 10: Anmeldte arbejdsulykker 2012-2016.
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