
NBE’s inspirationsgruppe som 
katalysator til nye bæredygtige 
forretningsstrategier 

Presenter
Presentation Notes
Hvordan det har været Hvordan det har flyttet osVærsgo at lytte, men spørg gerne undervejs.



3 SKÆVE OM METTE 

• Jeg øver mine grønne fingre ved at dyrke 
spinat, jordskokker, asparges, løg, 
gulerødder, porrer og meget mere i min 
Byhave i Karolinelund.  
 
 

• Jeg elsker kage. 
 
 

• Jeg er vild med mit arbejde! 
 

Presenter
Presentation Notes
Først helt kort om mig selv – i stedet for den klassiske med udd., alder, arb. opgaver, så 3 skæve.. Resten kan I alligevel selv se på LinkedIn.



3 SEJE OM HØJER 
MØBLER 

• Vi vil være med til at forme verdens 
bedste læringsrum. 
 
 

• Vi er valgt som primær leverandør til 
skolerne i Odense, Aarhus og København 
og så er vi 1. leverandør på SKI 
 
 

• Vi er vokset fra 17 til 27 mand på 2 år 
 
 
 
 

   

Presenter
Presentation Notes
Lille virk. Laver møbler til u.insti. – og så er vi lidt seje.Med udgangspunkt i møblerne, arbejder vi rigtig meget med læringsrummet i bred forstand. Altså hvordan det fysiske miljø kan støtte op om den pædagogik og undervisning, der bliver ført. Det kan fx handle om hvordan en indretning kan ligger mere op til at inddrage bevægelse i undervisningen, eller hvordan en dæmpet belysning kan skabe mere ro. 



HVORFOR NBE 

• Et ønske om at blive bedre 
 
 

• Konkurrencefordel 
 
 
• Samarbejde og netværk 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Skyldes nok direktør og ejer – garvet FDF’er med et godt hjerte. Behandle verden ordentligt. 1) Derfor har vi arbejdet meget med miljø, men – gerne bedre..2) Se i stjernene, stort fokus, efterspurgt på udbud og af kunder, på forkant3) Udvikling og måske endda innovation



FORLØBET 

Opstartsmøde 
 
 
 

Inspirationsmøder 
 
 
 

Individuelt møde 
 
 
 

Strategisk plan 
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Presentation Notes
Opstartsmøde, hvor det handler om kemi  NIRAS2 inspirationsmøder – Sander Plast og AKAFA, meget forskellige brancher og problemstillinger  AKAFA meldte sig ud – specifikt problem- Første møde - beskrive vores værdikæde – vi gik ind med ide om blomsten eller svanemærket, men blev tvunget til at gå ned. Frustrerende, men gav nye muligheder.Indi. Møde: prioriteretDet medførte en strategisk plan formuleret af vores konsulenter, med tre fokusområder:kvalitet- og miljøledelsessystemMere bæredygtighed i produkter Udvikle værditilbud fx tilbagetagningsordning, helhedsorienterede læringsmiljøer.



RESULTATET 

• Inspiration   
 
 

• Mindre grad af sparring 
 

 
• Skub til at komme i gang med en 

strategisk og målrettet indsats 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Glade for forløb: feedback og konsulenternes arbejde. Ærgerligt at vores problemstillinger ikke lignede hinanden – minus sparring.Inspiration: Sander Plast: med i et konsortium  totalløsning – det kunne vi se os selv i.Skub til at komme i gang med en målrettet indsats: Fra at have arbejdet lidt tilfældigt kobler vi det nu med strategien og arbejder målrettet og bruger det til at udvikle vores virksomhed og værditilbud.  Nu: i gang med et ledelsessystem indenfor kvalitet, miljø og arb.miljø, som vi kan få ISO certificeret. + bæredygtighed ind i produktudvikling.Anbefaling: Deltag, men find nogle virksomheder med lignende problemstiller som Jer selv eller fra samme industri.



TAK FORDI I LYTTEDE! 
 
 

NOGLE SPØRGSMÅL? 
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