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6. DECEMBER 2016

BÆREDYGTIG
BUSINESS
RÅDGIVERE ER VIGTIGE FOR VIRKSOMHEDERS GRØNNE OMSTILLING
Vi inviterer virksomhedsrådgivere til at deltage i udviklingsforløbet BÆREDYGTIG BUSINESS, hold 2.
Forløbet giver dig viden, værktøjer og inspiration, så du kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til mere innovation og flere grønne services og produkter i danske
virksomheder. Og ikke mindst vil resultaterne fra udviklingsforløbet kunne ses på bundlinjen i din egen
rådgivervirksomhed!
VI TILBYDER
• Nyeste viden om bæredygtighed, grønne forretningsmodeller og deleøkonomiske redskaber samt strategisk design og
forretningsudvikling.
• Indblik i, hvilke ’grønne’ problemstillinger virksomheder står overfor, og hvor deres behov for rådgivning ligger.
• Challenge-drevet samarbejde med andre rådgivere om konkrete virksomheders problemstillinger.
• Redskaber til at udvikle egen organisation og kompetencer i relation til markedets forandring.
• Sparring med fagpersoner inden for det bæredygtige og deleøkonomiske felt.
• Fagligt netværk og nye samarbejdsmuligheder.

3. november 2016

Forløb og arbejdsform
Omdrejningspunktet i BÆREDYGTIG BUSINESS er et
challenge-drevet forløb med deltagelse af både rådgivere,
eksperter og case-virksomheder.
Forløbet består af tre workshop-internater á to dage, hvor
20 rådgivere sættes sammen i tværfaglige teams og
tilknyttes en case fra en større dansk virksomhed. Rådgiverteamet skal udvikle løsningsforslag til case-virksomhedens
udfordring.
Gennem hele forløbet vil vi arbejde med Business Model
Canvas, strategisk design og DDD-modellen (DiscoverDesign-Deploy). Vi udfolder modellerne i både løsningen af
virksomhedscasen og i udviklingen af din rådgivningsvirksomhed.

SOM RÅDGIVER FÅR DU
• Viden om bæredygtighed og grønne forretningsmodeller,
deleøkonomiske redskaber samt strategisk design og
forretningsudvikling.
• Redskaber og metoder til at bruge den nye viden i din
forretning.
• Konkrete erfaringer med at bistå virksomheder i grøn
omstilling.
• Indblik i virksomheders behov og problematikker på
området.
• Et stærkt fagligt netværk.
• Redskaber til og modeller for samarbejde i rådgivernetværk.

PROGRAM
Workshop 1 – Grøn omstilling og bæredygtige strategier
6. og 7. december 2016
På den første workshop sætter vi scenen for de tre ben i
BÆREDYGTIG BUSINESS:
Viden: grøn omstilling og kollaborativ økonomi.
Udfordringen: Case-virksomhedens udfordring / case.
Samarbejdet: Netværksbaserede samarbejds- og forretningsmodeller.
Vi udforsker det eksisterende og arbejder med problematikker fremfor løsninger.

Workshop 2 – Strategier for netværksbaseret innovation
og samarbejde
1. og 2. februar 2017
På den anden workshop begynder vi at arbejde løsningsorienteret – både i forhold til case-virksomhedens udfordring og i
styrkelsen af rådgivervirksomheden.

Workshop 3 – Bæredygtig business i praksis
2. og 3. maj 2017
På den tredje workshop kvalificerer og tester vi løsningsforslagene fra de enkelte rådgiverteams i samarbejde med
eksperter og case-virksomheder.
Vi arbejder både med, hvordan løsningsforslagene kan
realiseres i case-virksomhederne, og hvordan tværfaglige
rådgiversamarbejder kan føres ud i praksis.
Mellem hver workshop forventes det, at de enkelte rådgiverteams arbejder videre med udfordringerne i tæt dialog med
case-virksomheden.

HVEM KAN DELTAGE – OG HVORDAN?
BÆREDYGTIG BUSINESS er specielt tilrettelagt for rådgivere med forskellige faglige profiler inden for strategi for grøn
omstilling, forretningsudvikling, servicedesign, kollaborativ
økonomi, grønne teknnologier, branding og kommunikation.
Du kan enten være ansat i et rådgivningsfirma eller være
selvstændig. Det afgørende er, at du vil udvikle din forretning inden for grøn omstilling og har villighed og parathed til
at indgå i tværfaglige rådgiverteams.
For at søge om deltagelse i BÆREDYGTIG BUSINESS bedes
du udfylde et ansøgningsskema med din profil senest den
25. november. Ud fra den samlede pulje af ansøgninger vil
vi sætte det rette team af rådgivere. Du får besked snarest
muligt, om du er kommet med i forløbet.
Du finder ansøgningsskemaet via dette link:
http://bit.ly/297FmMT

ANSØG OM AT DELTAGE

Det faglige team
Som deltager får du løbende nye indsigter og opgaver og
har i hele forløbet adgang til et panel af eksperter, med såvel faglig viden som praktiske erfaringer inden for bl.a. grønt
servicedesign, grøn innovation, bæredygtige og cirkulære
forretningsmodeller m.m.
Det faglige team består af:
• Jørgen Rasmussen, lektor – strategic design thinking,
Arkitektskolen Aarhus
• Søren Bolvig Poulsen, lektor – strategic design thinking,
Aalborg Universitet
• Kristina Risom Jespersen, lektor – økonomi, Aarhus
Universitet
• Magnus Balslev Jensen, konsulent – deleøkonomi, Service Platform

• Henriette Melchiorsen, projektleder– bæredygtighed, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
• Joan Knudsen, projektleder og facilitator, Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
• Rikke Lillelund Wetterstrøm, netværkskoordinator og
facilitator, Service Platform
• Jacob Rolf Jensen, netværkskonsulent og facilitator,
Service Platform
• Lisbeth Storm Henriksen, netværkskonsulent og facilitator, Service Platform
I projektet deltager også innovationsnetværkene InnoByg og
INBIOM, der repræsenterer henholdsvis bygge- og biomassebranchen.

Læs mere om BÆREDYGTIG BUSINESS på www.serviceplatform.dk.

Det siger rådgiverne fra hold 1
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

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

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 liiille 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

Praktiske oplysninger
Datoer

Workshop 1:
6. og 7. december 2016
Workshop 2:
1. og 2. februar 2017
Workshop 3:
2. og 3. maj 2017
Alle workshops varer fra kl. 10 dag 1 til kl. 16 dag 2.

Sted

Pris

Du betaler for ophold og forplejning på de tre workshops
(5.000 kr. inkl. moms) plus dine egne rejseomkostninger.
Resten er gratis.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende forløbet, er du
velkommen til at kontakte:
Rikke Lillelund Wetterstrøm
Innovationsnetværk Service Platform
rikke.wetterstroem@alexandra.dk
+45 5118 1182

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Herudover vil der være hjemmearbejde mellem de enkelte
workshops og besøg hos case-virksomhederne.

Aktørerne bag BÆREDYGTIG BUSINESS

Joan Knudsen
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
joan@ldcluster.com
+45 4242 1243

