
 

 

CSR-
udviklingsprogram 

 

Få samfundsansvaret ind i hjertet af 

forretningsstrategien og medarbejderne 

TID PROGRAM 2013 

 

21/2 Forretningsstrategien 

Kobling af forretningsmål og 

CSR-indsatsområder. 

 

14/3 Medarbejderne 

Involveringsprogram og  

integration i daglige rutiner. 

 

18/4 Samarbejdspartnerne 

Interessentanalyse og valg af 

relevante udviklingspartnere. 

 

23/5 Kommunikationen 

Strategi og handlingsplan for 

jeres CSR kommunikation. 

 

Der vil være 5-8 timers forberedelse per 

modul. 

 

TILMELDING: 

På www.greennetwork.dk 

Senest d. 25. januar 2013. Tilmeldingen 

er bindende efter tilmeldingsfristens 

udløb. 

 

 

De potentielle forretningsfordele ved CSR spænder bredt: 

 Godt omdømme og tiltrækning af de bedste medarbejdere 

 Status som foretrukket leverandør 

 Udvikling af nye produkter 

 Øget effektivitet og driftsbesparelser 

 

Udfordringen for mange er imidlertid, at samfundsengagementet 

hverken er forankret i hjertet af forretningsstrategien eller i hjer-

tet af organisationen.  

Derfor tilbyder Green Network nu i samarbejde med en af Skan-

dinaviens førende CSR-eksperter, Tania Ellis – The Social Busi-

ness Company® - et nyt forretningsudviklingsprogram. 

Hvad kan din virksomhed få ud af at deltage? 

 

 Inspiration til egen CSR praksis gennem nyeste viden og 

tendenser, cases, praktiker- og ekspertindlæg samt fortrolig 

sparring fra de andre deltagende virksomheder. 

 

 Værktøjer og faciliteret trin-for-trin proces til implementering 

af konkrete handlingstiltag, der gør det muligt at omsætte 

programmet til praksis. 

http://www.greennetwork.dk/


 

 

 

Trinprogram for integreret CSR  

CSR forretningsudviklingsprogrammet er et trinvist forløb, der kan hjælpe virksomheder med at: 

 

 Integrere CSR-aktiviteter, så jeres indsats er helstøbt og understøtter virksomhedens udviklings- og forret-

ningsmål.  

 Identificere de samfundsansvarlige tiltag, I allerede gør godt, men måske ikke får kommunikeret eller optime-

ret nok. 

 Udvikle nye CSR-tiltag eller bygge videre på eksisterende, så jeres samfundsengagement bliver 

forretningsstategisk, systematisk og værdiskabende. 

 Skabe en skræddersyet udviklingsplan, der er letomsættelig og relevant for jeres egen virksomhed. 

 

Hvem kan deltage i programmet? 

Udviklingsprogrammet henvender sig til små og mellemstore virksomheder.  

 

En virksomhed kan tilknytte to deltagere:  

1) én tovholder og intern koordinator/projektleder (deltager i alle moduler)  

2) en medarbejder/leder med ansvar for det enkelte udviklingsområde (strategi, HR, partnerskaber, kommunikati-

on). Denne kan være forskellig fra modul til modul. 

 

Det er en forudsætning for deltagelse, at ledelsen bakker op om projektet. 

 

Inden opstart foretages en screening af alle deltagende virksomheder, så vi kan tilrettelægge programmet bedst 

muligt ift. jeres ønsker og forudsætninger. Det sker vha. spørgeskema og evt. opfølgende telefoninterview. 

 

Pris: 

Udviklingsforløbet er kun for medlemmer af Green Network og koster 7.500 kr. ex. moms pr. modul, hvilket 

dækker adgang for op til 2 personer per virksomhed. Virksomheden binder sig ved tilmelding til at deltage i det 

samlede forløb bestående af fire moduler. 

 

Underviser: 

Tania Ellis – The Social Business Company® - står for tilrettelæggelse og afholdelse af programmet. 

www.taniaellis.com 



 

 

Programmets 4 moduler: 

Vi har opbygget programmet omkring modellen ”The 4 Cornerstones of Sustainable Business Succes”: 

 

 

 

 

 

 

 

21/2 2013 – Modul 1: Forretningsstrategien 

Kobling af forretningsmål og CSR-indsatsområder. 

Formål: Arbejde med klart, strategisk fokus på CSR, så det bliver en værdiskabende måde at (re)positionere 

og styrke jeres konkurrencefordele. 

14/3 2013 – Modul 2: Medarbejderne 

Internt involveringsprogram og integration i daglige rutiner. 

Formål: Udvikle engagerende medarbejderprogrammer, der aktivt understøtter CSR/forretningsmålene og 

sikrer forankring i hverdagsrutinerne.  

 

18/4 2013 – Modul 3: Samarbejdspartnerne 

Interessentanalyse og valg af relevante udviklingspartnere 

Formål: Etablere partnerskaber med nøgleinteressenter med henblik på at udvikle f.eks. nye produkter eller 

andre forretningstiltag. 

 

23/5 2013 – Modul 4: Kommunikationen 

Strategi og handlingsplan for jeres CSR Kommunikation 

Formål: Kommunikere internt og eksternt på troværdig og relevant made gennem rapportering, sociale 

medier og andre kanaler. 

 

 

 


