Konference

BÆREDYGTIG
BUSINESS
9. juni i Aarhus

VIL DU VÆRE MED TIL
AT SKABE DEN GRØNNE
OMSTILLING?
Projekt BÆREDYGTIG BUSINESS inviterer dig til en dag med inspiration, viden
og erfaringer omkring bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi, og
hvordan du som virksomhed eller rådgiver griber den grønne omstilling an.
er et challenge-drevet tværfagligt forløb for virksomhedsrådgivere.

BÆREDYGTIG BUSINESS

Formålet med projektet har været at give rådgiverne værktøjer og metoder til at arbejde netværksbaseret og dermed tilbyde deres kunder nye tværfaglige og holistiske løsningsforslag på ’grønne
udfordringer' – samtidig med, at rådgiverne udvikler deres egen forretning.

Der er gennemført to forløb på hver 3 x 2 dage,
med deltagelse af i alt 26 rådgivere og 6 casevirksomheder. Læs mere om projektet her.
På denne konference deler BÆREDYGTIG BUSINESS
ud af sine erfaringer og giver dig inspiration til,
hvordan du som virksomhed eller rådgiver kan
hjælpe den grønne omstilling på vej.

12. maj 2017

Det sker på konferencen
KONFERENCEN GIVER DIG:
• Generel viden om bæredygtighed, det historiske perspektiv og hvorfor det er vigtigt, at vi gør noget nu.
Vi ser på, hvilke muligheder der er for både at skabe
bæredygtig forretning for virksomhederne og positive
miljø- og samfundsmæssige forandringer.
• Hvordan BÆREDYGTIG BUSINESS har arbejdet med
at klæde tværfaglige rådgiverteams på til at hjælpe
virksomheder med deres udfordringer i forbindelse med
grøn omstilling.
• Viden og erfaringer omkring rådgiverens rolle, og hvordan tværfaglige teams kan være med til at løfte den
grønne omstilling.
• Mulighed for sammen med andre virksomheder og rådgivere at få en smagsprøve på, hvad bæredygtige forretningsmodeller kan være.

PROGRAM
9:30–10:00

Ankomst, registrering og morgenmad

10:00–10:10

Velkommen
v/ Rikke Lillelund Wetterstrøm, innovationsnetværk Service Platform

10:10–10:20

BÆREDYGTIG BUSINESS – projektets baggrund og formål
v/ Rikke Lillelund Wetterstrøm, innovationsnetværk Service Platform

10:20–10:50 Hvorfor er bæredygtig business vigtigt, og
hvad er der af muligheder?
v/ Henriette Melchiorsen, Lifestyle & Design
Cluster
10:50–11:00

Pause

• Et kig ind i fremtiden – hvad sker der på den internationale og nationale scene, og hvilke muligheder er der for
dig som rådgiver eller virksomhed inden for grøn omstilling og bæredygtighed?

11:00–11:45

Erfaringer fra tværfaglige samarbejder omkring nye, bæredygtige forretningsmodeller
v/ rådgivere og virksomheder der har deltaget
i BÆREDYGTIG BUSINESS

Dagen sluttes af med uformel networking og snak om bæredygtighed, tværfaglige samarbejder og virksomheders rolle i
at skabe den grønne omstilling.

11:45–12:15

Det tværfaglige samarbejde – hvordan griber
man det an?
v/ Jacob Høj Jørgensen, Delendorff

12:15–13:00

Frokost og networking

13:00–13:25 Introduktion til hands-on workshop omkring
bæredygtige forretningsmodeller
v/ Henriette Melchiorsen, Lifestyle & Design
Cluster & Jørgen Rasmussen, Arkitektskolen
Aarhus
13:25–14:00 Ideer til nye forretningsmodeller/case-baseret
workshop del 1

Hvem kan deltage?

14:00–14:15

Pause

Konferencen er tilrettelagt for virksomheder,
som allerede er i gang med den grønne omstilling – eller gerne vil i gang – og for rådgivere med forskellige faglige profiler:

14:15–14:50

Det tværfaglige samarbejde, workshop del 2

Arkitekter, ingeniører, strategi-, miljø- og energirådgivere, forretningsudviklere, branding- og
kommunikationsrådgivere og andre rådgivere
med interesse i den grønne omstilling.

15:25–16:30 Networking – vi byder på en fredagsøl og lidt
snacks

14:50–15:25 Fremtidsperspektivet for bæredygtighed og
grøn omstilling
v/ Hanne Juel, Region Midtjylland

Om oplægsholderne
JACOB HØJ JØRGENSEN
Jacob Høj Jørgensen er Ph.d. i innovationsledelse og indehaver af Delendorff Advisory. Han har
været med i en række udviklingsprojekter omkring
tværfagligt samarbejde og er en ud af fire forfattere bag
bogen På tværs – grænsekrydsende ledelse og samarbejde.

JØRGEN RASMUSSEN
Lektor – strategic design thinking, Arkitektskolen
Aarhus
Jørgen har været gennemgående vidensperson i
Bæredygtig Business-forløbene.

HANNE JUEL
Hanne Juel er strategisk udvikler i Region Midtjylland og en af de danske pionerer og frontløbere
inden for cirkulær økonomi og grøn omstilling og
sidder med i Ellen MacArthur Foundation.

HENRIETTE MELCHIORSEN
Projektleder i Lifestyle & Design Cluster inden for
cirkulær økonomi og bæredygtighed
Specialist inden for facilitering af Design Thinking
og co-design-processer og metoder til udvikling af bæredygtige designløsninger. Undervisning inden for bæredygtigt
design, industriel produkt- og konceptudvikling.

Det siger deltagerne
Jeg er glad for at have fået mulighed for at arbejde i en gruppe
rådgivere, der har en helt anden tilgang og helt andre kompetencer end mig selv. Jeg har gennem forløbet fået øjnene op
for, hvordan jeg på længere sigt kan skabe mere værdi for mine
kunder ved at trække på det netværk, jeg allerede har fået via
BÆREDYGTIG BUSINESS. Derudover er det inspirerende, at vi kan
sparre med forskere i vores arbejde med virksomhedens udfordringer. Det har hevet mig lidt ud af mine vante arbejdsgange at
arbejde med modeller og metoder, som jeg egentlig blot har haft
på rygraden, men ikke har reflekteret over længe.
Henning Lysgaard, Lysgaard Consult

Vi har fået så meget tillid til hinanden igennem forløbet, at vi
f.eks. ikke er bange for at vende en løs tanke i gruppen og
afprøve ideens flyvehøjde – og så lægge den ned igen, hvis den
ikke går.
Steen Sabinsky, ejer, MaritimeBusiness.dk

Det er lige netop grunden til, at jeg ville være med på det her
forløb – for at blive klogere på bæredygtighed – og finde ud af,
hvordan jeg kan bruge det i mit daglige arbejde. Når jeg bare ved
en lille smule, så er det nemmere at gøre det, jeg gør bedst, at
tænke i muligheder, åbne op og undersøge.
Julie Kjær-Madsen, ejer, Loop Company

Jeg synes, det har været en drømmeopgave – at blive inviteret
ind som sparringspartner for en virksomhed på den måde. For det
er faktisk sjældent, at man som lille rådgiver bliver inviteret helt
ind i maskinrummet, som vi blev her. Den måde vi har arbejdet
os ind på hinanden har været fantastisk – både i teamet og med
virksomheden – man udvikler sig sammen undervejs og får hele
tiden øje på nye perspektiver – skubbet på af nye værktøjer og
begreber. Der åbner sig hele tiden nye mulighedsrum vha. nye
metodikker.
Mia Walde, ejer, CSR2Grow

De andres fagligheder åbnede op for en helt ny måde at gå til
opgaven på.
Lea Munkholm, VedvarendeEnergi

Praktiske oplysninger
Tid og sted

Har du spørgsmål?

9. juni 2017

Hvis du har spørgsmål vedrørende konferencen eller

kl. 9:30–16:30

projektet, er du velkommen til at kontakte:

INCUBA

RIKKE LILLELUND WETTERSTRØM

Åbogade 15

Innovationsnetværk Service Platform

8200 Aarhus N

+45 5118 1182

Pris og tilmelding

JOAN KNUDSEN

Det er gratis at deltage. Tilmelding foregår via

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Innovationsnetværk Service Platforms hjemmeside

+45 4242 1243

Aktørerne bag BÆREDYGTIG BUSINESS

rikke.wetterstroem@alexandra.dk

joan@ldcluster.com

