
/// HVEM SKAL HØSTE AF DET BÆREDYGTIGE VÆKSTPOTENTIALE ?

Er det din virksomhed, der skal høste af det vækstpotentiale, der ligger i bære-
dygtighed? Din virksomhed kan, med rettidig indsats, være blandt dem, der er 
med til at sætte dagsordenen for en bæredygtig fremtid, hvor den økonomiske, 
den miljømæssige og den sociale bundlinje tilgodeser fremtidens behov for 
innovation og forandring.

/// HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR JER SOM VIRKSOMHED ?

Fremtiden vil udfordre os til handling på flere planer. Klimaforandringer, ressource-
knaphed og stadigt flere mennesker kalder på forandring og nye måder at anskue 
eksisterende systemer og levevis.  Essensen af  bæredygt ighed forenes i 
den tredobbelte bundlinie ‘Tripple Bottom Line: People, Profit, Planet’. En til-
gang, der efterspørges i højere grad de kommende år. De formuledere FN´s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling vil fortsat øge krav fra omverdenen; Fra 
politisk hold, interessenter og oplyste forbrugere vil gennemsigtighed i forhold til 
produktion, arbejdsforhold, sundhed og ressourceanvendelse få afgørende betydning.
 
/// ØKONOMISK VÆKST VIA BÆREDYGTIGHED
Projektet Bæredygtig Fremgang tilbyder små og mellemstore virksomheder 
mulighed for at deltage i et workshop-forløb, med værktøjer der støtter jer i at 
afdække, hvordan I som virksomhed kan skabe øget værdi for jeres virksomhed og 
jeres interessenter i værdikæden gennem bæredygtighed.

/// EN SJÆLDEN MULIGHED

I vil som virksomhed få en sjælden mulighed for at udfordre og styrke jeres 
virksomheds vision og procedurer i forhold til bæredygtighedens kompleksitet: 
Øget brugerkendskab og videndeling på tværs af værdikæden er nøgleord i 
forhold til vækst og succes. Med udgangspunkt i afprøvede metoder og værk-
tøjer baseret på designtænkning og den tredobbelte bundlinie, koblet med vi-
den om jeres virksomheds muligheder og råderum, dannes rammen for innova-
tion og udvikling af konkrete strategier, der kan forankres i jeres hverdag, som 
aktive handlinger og generatorer for bæredygtig udvikling og fremsynet vækst. 

»We cannot solve our problems 
with the same thinking we used
when we created them«

Albert Einstein

FOTO: Værktøj til kortlægning af cirkulære potentialer.
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/// INDHOLD

Potentialet for fremgang i bæredygtig kontekst afdækkes gennem medarbejder-
inddragende workshops. Indholdet bæres af en systematisk introduktion til 
designprocessen, med fokus på metoder og værktøjer udviklet specifikt til de 
udfordringer og vækstpotentialer, der ligger i bæredygtighed.
Forløbet faciliteres af designere fra Bæredygtig Fremgang, et projekt i LAB for 
Bæredygtighed på Designskolen Kolding. 

/// 5 FACILITEREDE WORKSHOPS OG 2 NETVÆRKSDAGE
Forløbet består af 5 workshops der afholdes på Designskolen Kolding. Der vil 
være relevante, men overkommelige, opgaver, der skal løses forud for hver workshop. 
Forløbet rummer desuden 2 netværksdage med eksternt vidensoplæg, øvelser 
og netværk med ligesindede virksomheder

/// GRATIS FACILITERINGS FORLØB
Forløbet er gratis, men I skal som virksomhed afholde transport og forplejning. Vi 
starter forløbet med netværksdag d. 6. september 2018. Workshop datoer planlægges i 
samspil med jer ved tilmelding. Afsluttende netværksdag er endnu ikke fastlagt.

»Laboratoriet for Bæredygtighed 
undersøger, viser og arbejder 
med, hvordan bæredygtighed 
kan være en stimulator for vækst 
og forandring«

FOTO: Kortlægning af cirkulære potentialer i workshop med ISWA.

»Hvad vi gør i Danmark har i første omgang betydning for os selv som nation. Men det har også betydning for andre. 
Også på det store plan er der noget, der hedder rollemodel, at vise vej, inspiration, helhedsansvar,  indvirkning på 
helheden (…)  Projektet er i sin essens båret af en praktisk visdom, en pædagogisk indsigt og konkretiseringsevne, 
der er sjælden inden for det brede ledelsesfelt, men nok et særkende for designfeltet. Det er berigende at se et strategisk 
designprojekt antage denne form og formidle dette indhold på en måde, som de involverede virksomheder både 
kan forholde sig til og umiddelbart begynde at implementere«

Steen Hildebrandt , Professor i organisations- og ledelsesteori på Aarhus Universitet og
adjungeret professor på CBS. Ekspert i organisation og ledelse.

BÆREDYGTIG FREMGANG
EN GENERATOR FOR VÆKST
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ET BREDT FONDET SAMARBEJDE
/// BÆREDYGTIG FREMGANG, D2I, VÆKSTFORUM & EU

KARSTEN BECH
Projektkoordinator
TLF:   22 51 09 15 
MAIL: karb@dskd.dk

LIV JOHANNE ESKHOLM
Projektleder
TLF:   26 12 35 81 
MAIL: lje@dskd.dk
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/// TILMELDING

Bæredygtig Fremgang er et samarbejde mellem Designklyngen D2i, Region Syddanmark og jeres virksomhed, hvis I ønsker at være med. 
Forløbet er gratis, men forplejning afholdes af jer som virksomhed. 
Bæredygtig Fremgang er støttet og dækket af EU og Vækstforum. Derfor skal visse praktiske formalia overholdes. 
Deltagende medarbejdere skal indsende lønsedler til Kirsten Grønne: economy@dskd.dk. 
Timeregistreringer i projektet udfyldes og underskrives af deltagere på workshopdagen.

GRATIS ERHVERVSUDVIKLING FOR SMV´ER
TILMELDING 
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