
Strategisk håndtering af barsel

Skab værdi for medarbejdere,
ledere og bundlinje.

YDELSELSESKATALOG



Jeg hedder Natalia og jeg tror på, at barsel skaber værdi i vores
arbejdsliv, på vores arbejdsmarked og på bundlinjen hos de danske
arbejdsgivere. For både kvinder og mænd.

I alt for lang tid har barslen været barriere for karriere. Det
udgangspunkt hjælper jeg med at ændre, så barslen i stedet bliver et
positivt bidrag til medarbejdere, ledere og arbejdsgivere.

Min rådgivning fokuserer på at bruge barslen som strategisk platform
for øget beholdelse og udvikling af medarbejdere, bæredygtig ledelse,
ligestilling, diversitet og inklusion - og til at imødekomme mange af de
krav og udfordringer, som vi står over for. 

Mangel på arbejdskraft. Øgede rapporteringskrav og forventninger fra
arbejdstagere, samfund og investorer. ESG. Arbejdstagere, der kræver
meningsfulde og balancerede (arbejds)liv. Behov for mere ligestilling på
arbejdsmarkedet. Listen er lang. Men sammen kan vi gøre den kortere.

Min rådgivning sikrer et organisatorisk set-up, der virker - og min
formidling af unik viden og data på området til relevante personer i
jeres organisation sikrer, at alle parter er klædt på til opgaven.

Barslen er for mange starten på livet som arbejdende forældre, som
udgør størstedelen af vores arbejdsstyrke. 

Når barslen håndteres godt, skabes derfor de bedste vilkår for de
kulturelle og ledelsesmæssige forandringer, der er nødvendige på
mange arbejdspladser i dag i forhold til de krav, som stilles af
arbejdstagerne gennem et helt arbejdsliv - og dermed nogle af de
justeringer, der skal til for at bevare  konkurrenceevnen.

Jeg håber du finder mine ydelser interessante. 

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål eller har lyst til en
uforpligtigende snak om muligheder for samarbejde.

Natalia 
 

KONTAKT
natalia@vaerdbar.dk

2896 4410
www.vaerdbar.dk

OM VÆRDBAR



Det er afgørende vigtigt, at vi bliver bedre til at forholde
os strategisk til barsel og de potentialer som god
barselshåndtering indeholder. 

VÆRDBAR gør os klogere på lige netop dét, så stor
anbefaling herfra. 

Det er super relevant.

 

Lene Espersen
Formand, Green Hub Denmark m.fl. 



Hvad handler det om?

Strategisk håndtering af barsel handler om at bruge barslen, som platform til at
skabe værdi for både mennesker og bundlinje. Det udvikler jeres ledere og
bidrager til at levere på jeres strategiske og forretningsmæssige målsætninger.

Over 35% barslende medarbejdere søger nyt job. Til gengæld kan gode
barselsforløb øge fastholdelsen af medarbejdere i forbindelse med barsel med
50% - og det er præcist dét, som VÆRDBAR er specialist i.

De nye regler om øremærket barsel, aktualiserer behovet for at håndtere barsel
godt, fordi flere vil tage barsel. Det skaber potentiale for at bruge barsel som en
positiv platform og til at være en arbejdsplads, hvor barsel ikke er barriere for
karriere. For hverken kvinder eller mænd. I stedet kan barslen bruges som et
positivt springbræt for både medarbejder, leder og arbejdsgiver.

Når barslen håndteres godt, øges også arbejdsgiverens og ledernes evne til at
håndtere de behov, der opstår i resten af arbejdslivet og i balancen mellem
familie og arbejde. På sigt skabes en kultur, der understøtter ligestilling,
diversitet og inklusion. Der skabes ganske enkelt bedre arbejdspladser med
bedre ledere og gladere medarbejdere - og dét kan ses på bundlinjen.

FASTHOLDELSE 
af medarbejdere er

svært under og efter
barsel. 

MANGEL PÅ
ARBEJDSKRAFT
øger konkurrencen ift.
rekruttering og stærk
employer branding.

KOMPETENCER
som opnås under

barsel, fx effektivitet,
empati, handlekraft og

udholdenhed, tabes
fordi de ikke sættes i

spil efter barsel. 

 ØREMÆRKET
BARSEL

betyder, at flere ansatte
vil gå på barsel og

forventer, at barslen
integreres i karriere og

arbejdsliv.

 LEDELSE
Der er brug for ledere, der

kan understøtte og
fremme diversitet og

ligestilling, og som evner at
skabe gode barselsforløb
og rammer for arbejdende

forældre.

DIVERSITET
øget efterspørgsel og
rapporteringskrav ift.

ESG, social
bæredygtighed,

verdensmål og andre
indsatser ift. ligestilling

og diversitet.



Samarbejdet med VÆRDBAR har været både værdifuldt
og en stor fornøjelse. Natalia har givet os indblik i de
mange vigtige aspekter, der findes i forhold til at skabe
gode barselsforløb, og hvordan det strategisk hænger
sammen med vores ønske om at gøre branchen attraktiv
som arbejdsgiver.
 
Hendes konkrete redskaber, som hjælper ledere og
medarbejdere med at forventningsafstemme barslen,
skaber tryghed og ro omkring samtaler, der ellers kan
være berøringsangst omkring – og selvindsigt hos både
ledere og medarbejdere.
 
Det kunne ikke være mere aktuelt nu, hvor flere skal til at
tage barsel, og hvor vi sammen har ansvar for at skabe
mere ligestillede og inkluderende arbejdspladser.
 
Natalia er en ildsjæl, der brænder for sagen, og samtidig
er hun en faglig kapacitet, der tilfører konkret værdi til
arbejdet med at skabe gode arbejdspladser og en sund
håndtering af barselssituationen. Jeg giver hende mine
bedste anbefalinger.

Thomas Torp
Adm. direktør, GRAKOM



Hvad tilbyder VÆRDBAR?

Medarbejderudvikling. Kurser, der bidrager til en god opstart efter
barsel. Skaber værdi- og ambitionsafklaring og overblik over
kompetencer, som barslen har styrket, og hvordan de kan bruges i
arbejdslivet. Desuden fokus på ubevidste bias og barrierer for
egenudvikling. Kan også fås som 1:1 coaching forløb.

Oplæg, foredrag, workshops og "Train-the-trainers"-forløb om strategisk
håndtering af barsel til fx ledelser, bestyrelser, HR-funktioner,
konferencer eller medarbejdere. Inspirerende og faktabaseret, bygger på
interviews, cases og unik data. Giver konkret input til, hvordan barsel kan
håndteres og organiseres strategisk. Altid tilpasset målgruppen.

Ledelsesudvikling. Kurser, der udvikler ledere og klæder dem på til at
håndtere barsel på en måde, der skaber værdi for den enkelte
medarbejder og for organisationen som helhed.  Giver redskaber og
indsigter, der styrker det personlige lederskab, herunder øget selvindsigt
og mindre bias. Kan også fås som 1:1 coaching forløb. 

Barselsstrategisk rådgivning, der skaber sammenhæng og synergi på
tværs af de forretningsmæssige målsætninger. Rådgivningen bevæger
sig på tværs af discipliner, som fx kommunikation, public affairs, ledelse,
rekruttering, story telling og employer branding.  

Værktøjer og redskaber. Fx dialogværktøjer og vejledninger til ledere og
medarbejdere, som sikrer god forventningsafstemning og bedre 
 barselsforløb. Gode barselsforløb kan mindske risikoen for at miste
medarbejdere i forbindelse med barsel med 50%. 

Interne barselsnetværk, der understøtter tilknytning og fastholdelse, og
giver medarbejderne konkrete indsigter og redskaber, der støtter dem i
at komme så godt i gang med arbejdet igen efter barsel. Netværket sikrer
desuden informationsflow mellem de barslende medarbejderes behov og
ledelsen eller HR-funktionen.

Interviews og/eller input til spørgeramme, der indgår som konkret
vidensbaggrund for de indsatser, strategier og politikker, som I ønsker at
gennemføre sådan, at I sikrer den ønskede effekt. 



Der er altid god energi omkring Natalia og hendes
arbejde. 

Der er dybde, højt tempo og skarp indsigt på samme tid.

Med den store mangel på arbejdskraft er håndtering af
barsel et vigtigt redskab i forhold til at tiltrække og
fastholde både mandligt og kvindeligt talent.

 

Laila Kildesgaard
Stifter og direktør af Steder Skaber
Folk, tidl. direktør KL.



Hvad får I ud af det?

Øget selvtillid hos barslende medarbejdere ved opstart efter barsel og i
forhold til at indlede en konstruktiv dialog om behov, praktisk støtte og
opgaver ved opstart efter barsel med sin leder.

Øget fastholdelse og færre omkostninger. Det koster i snit 500.000 kr.
at miste en medarbejder og 36% barslende medarbejdere søger nyt job
i forbindelse med deres barsel. Strategisk håndtering af barsel kan øge
fastholdelsen af medarbejdere i forbindelse med barsel med 50%.

Bedre ledere, der er forberedt på fremtidens ledelseskrav, og som kan
understøtte strategiske mål om fx øget ligestilling med divers og inklusiv
ledelse.

Bedre udnyttelse af kompetencer. Øget bevidsthed hos både
medarbejdere og ledere om kompetencer, der udvikles og styrkes
under barsel, og hvordan disse kan sættes i spil i arbejdet.

Tilbageløb af viden om medarbejdernes behov og ønsker under og efter
barsel. Det kan bruges til at udvikle jer til en endnu bedre arbejdsplads,
og til at øge fastholdelse og udvikling af medarbejdere efter barsel og
medarbejdere med børn.

Øget konkurrenceevne. Med strategisk håndtering af barsel forbereder I
jer på kommende lovkrav og efterspørgsel i forhold til fx ESG og CSR-
rapportering og måltal for flere kvinder i ledelse. Desuden stigende
efterspørgsel fra samfund, investorer og arbejdstagere om bidrag til
social bæredygtighed samt ligestillilng, diversitet og inklusion.

Tiltrækning af talent. I øger mulighederne for at tiltrække de bedste
talenter og for at positionere jer samfundsmæssigt.



Jeg giver mine største anbefalinger til VÆRDBAR. 

Natalia hjalp med at få øjnene op for, hvor vigtigt det er
at bruge barslen strategisk. 

Både til gavn for os som virksomhed og for vores
dygtige medarbejdere.
 

Anne Brink
Adm. direktør, IST



www.vaerdbar.dk


