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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark
Marts 2014
Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

NBE netværksmøde om partnerskaber i leverandørstyring d. 23. april 2014
Foreløbig dagsorden til netvæ rksmøde
13.00 Velkomst og præsentation
13.30 Leverandørstyring v/ Martin Holleufer, Euro-Sten
14.00 Samarbejdet med leverandører v/ Morten Christensen , Regionsvaskeriet
14.30 Partnerskaber i leverandørstyring v/ Ole Overgaard, Auluna
15.00 Kaffe
15.30 Relationer skaber resultater v/ Einar Scholte, Valcon
16.30 Workshop /netværk
Martin Holleufer er Key Account Manager hos Euro-Sten, hvor han bl.a. er CSR-ansvarlig.
Ole Overgård har arbejdet med CSR, ansvarlighed og miljø i flere sammenhænge og brancher.
I Auluna Leather Company, som er private label leverandør til kunder i Europa med produktion af skind og imiteret skind i Østen, er
Ole arkitekten bag Auluna Leather Company's Code of Conduct. De seneste 10 år har Ole primært arbejdet med praktisk CSR
arbejde i Østen i lande som Kina, Indien og Pakistan.
Morten Christensen er chef for De Forenede Dampvaskeriers afdelinger (vaskerier) i Aalborg, Haderslev og Vejen.
Einar O. Scholte er direktør i Valcon og har bl.a. haft ansvaret for Industrial Operation & Sourcing service. Einar har i en lang
årrække arbejdet med supply chain management, hvor han de sidste år har fokuseret på sourcing, outsourcing, transfer
management og supplier relations management. Han udgav i 2008 bogen "Sourcing" og i 2012 bogen "Relationer skaber
resultater".
Tid og sted
Mødet afholdes d. 23. april kl. 13.00-17.00 i Hjørring Kommunes Byrådssal, Springvandspladsen 5 i Hjørring.
Tilmelding
Tilmelding til heidi.lyhne@aalborg.dk senest d. 21. april. (kun for NBE virksomheder)

Succes med fælles stand på dette års Karrieremesse

NBE deltog på en fæ lles stand sammen med FleksEnergi og
HubNorth og to medlemsvirksomheder, pbang++ og Qvist, på
dette års Karrieremesse i Gigantium.

Formålet med at skabe en fælles stand er at give udtryk for de
muligheder for grønne arbejdspladser, der er i Nordjylland.
Virksomhederne fik på den måde en billigere plads på messen og var
del af et en større helhed:

"At møde de studerende og ledige i et uformelt forum, hvor vi kunne
tale om drømme, ønsker, forventninger, barrierer og muligheder, var
en fornøjelse. Vi vil som udgangspunkt hellere end gerne deltage på
en fællesstand fremadrettet. Det gav rigtig god mening at deltage på
messen. Udbytterig og lærerig dag!"
- Christine Aarstrup, HR og Kommunikationskonsulent, pbang++

Fibertex Personal Care, som deltog ved deres egen stand,
havde også en god oplevelse på messen:
"Vi deltager på Karrieremessen, fordi det er en rigtig god mulighed for
at etablere kontakt til engagerende unge mennesker med forskellig
uddannelsesbaggrund, som vi har brug for både til
projektsamarbejder og til faste stillinger. Karrieremessen i Aalborg er
for os desuden en god lejlighed til at profilere os overfor en relevant
målgruppe, som for manges vedkommende ikke kender vores
virksomhed, selvom vi hører hjemme i lokalområdet".
- Mette Due Søgaard, QU og Sustanability Director, Fibertex Personal
Care

Grønne jobs i NBE - få gratis hjælp til et projekt!
Har jeres virksomhed brug for hjæ lp til en konkret

Hvad er mulighederne?

opgave, som kan løses af en praktikant eller

Som virksomhed har I mulighed for følgende:

jobtræ ningsperson?
Studerende
NBE samler CV'er fra studerende og nyuddannede og

- Studiepraktik: Ofte 3-4 måneder, hvor personen arbejder hos jer

forsøger at finde et match mellem dem og NBE-virksomheder.

(gratis)

Bl.a. deltog NBE på dette års Karrieremesse for at finde gode

- Studieprojekt / speciale: Den studerende skriver i løbet af et

kandidater til netværket.

halvt år et projekt i samarbejde med jer (gratis)

Hvad gør vi?

Nyuddannede
- Praktik: En praktik kan være mellem 4-8 uger afhængig af

1. Skriv en mail til mette.boegh@aalborg.dk, hvori I beskriver

Jobcenteret og den ledige (gratis)

jeres projekt / opgave

- Løntilskud / jobtræning: Jobtræning er som regel 1/2 år

2. I får tilsendt et par relevante CV'er og får muligheden for at

(Virksomheder skal betale omkring 50% af personens løn)

vælge

- Videnpilot: Den ledige kan i op til et år arbejde hos jer som

3. NBE afklarer mulighederne ved Jobcenteret

videnpilot. (Virksomheden får omkring 15.000 kr. i støtte om

4. I tager muligvis en samtale med personen

måneden)

5. NBE ordner papirarbejdet, og vedkommende er klar til at
starte hos jer

NBE virksomheden Krone Vinduer hædret for innovationsarbejde

Vinduesproducenten Krone Vinduer er kåret af Erhverv
Hjørring til at væ re den mest innovative virksomhed i
Hjørring kommune for sit arbejde med langtidsholdbare og
energioptimerede vinduer.

"Krone Vinduer er innovative på mange parametre. Et særligt
pejlemærke er virksomhedens udvikling af 2. generations af passiv
vinduer, som allerede nu lever op til bygningsklasse 2020
standarden," lød forklaringen fra Jens Rønholt, formand for
Vækstcenter Nord.
Produktionschef Carsten L. Jensen er meget stolt af
prisen:
"Prisen betyder først og fremmest, at vi har fået en anerkendelse
for vores måde at arbejde på, og at vi selvfølgelig vil fortsætte i
dette spor.
Og vi er selvfølgelig stolte og beærede med denne anerkendelse.

Krone Vinduer deltager bl.a. i NBE's forløb om Plan for
Bæredygtig Forretningsudvikling, hvor innovation også er på
dagsordenen.
Produktionschef Carsten L. Jensen er nr. 2 fra højre på billedet.

Vi arbejder med innovation som et værktøj, der altid er optimalt i
forhold til vores kunders behov. Vi vil gerne skabe behov hos
kunden ved den innovative indgangsvinkel til alle
udviklingsprojekter og tilpasninger af vore produkter og ydelser.
Og til sidst gør vi det, de andre synes at være for bøvlet"

4 NBE virksomheder med i internationalt netværk om bæredygtighed og cirkulær økonomi –
CE100
Ellen MacArthur Foundations virksomhedsnetværk Circular Economy 100 (CE100) er en global platform for ledende virksomheder,
innovatører og regioner, der ønsker at fremme dagsordenen om cirkulær økonomi. Grøn Omstillingsfond er blevet medlem af CE100
og som en del af medlemskabet er 10 danske små og mellemstore virksomheder blevet optaget i netværket gennem en
ansøgningsrunde i januar-februar 2014.
Ud af de 10 udvalgte virksomheder, der kan deltage i CE100 netværket, er 4 af virksomhederne NBE virksomheder. De 4
virksomheder er:
Gabriel
Schilder and Brown
Sundby
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)

Gennem CE100 netværket får de 4 virksomheder mulighed for at etablere unikke kontakter med de største virksomheder inden for
deres branche; deltage i en seks ugers uddannelse i cirkulær økonomi; deltage i en workshop faciliteret af Ellen MacArthur
Foundation; samt få adgang til et online bibliotek med best practice eksempler, cases og værktøjer vedr. ressourceproduktivitet og
cirkulær økonomi.
Virksomheder, der allerede er med, er bl.a. Vestas, H&M, IKEA, Veolia, Coca Cola, Nespresso, Philips, Unilever, DESSO, DSM,
Renault, Chervron, Cisco, Kingfisher m.fl.
Det er en spændende mulighed for de 4 NBE virksomheder, og vi glæder os til at høre om deres erfaringer!

Succesfuldt NBE Temamøde om bæredygtig
innovation
Innovation kræver tid og er noget, der skal indarbejdes i det
daglige arbejde. Evnen til at nytænke er ikke en egenskab, man er
født med, men derimod et værktøj, man kan lære at anvende.
Således mener Jonathan Löw, der er direktør i Listen Louder, at
innovation kan skubbes i gang i enhver virksomhed ved bevidst at
tænke innovation i dagligdagen.
"Innovation er et værktøj og et mindset, der kan sætte jeres
arbejde med bæredygtighed i system", slog Jonathan Löw fast.
Jonathan Löw, som har arbejdet meget med CSR og

Jonathan Löw, som har arbejdet meget med CSR og
bæredygtighed ser bæredygtighed som en rejse frem for en
destination, som en innovativ tankegang kan understøtte. Et
eksempel kunne være at begynde at se sine konkurrenter som
samarbejdspartnere.
"Culture eats strategy for breakfast"
En af Jonathan Löws hovedpointer var, at kulturen i virksomheden
skal fremme den innovative tankegang. Strategier og andet, som
kommer ned over hovedet på medarbejderne, opfordrer ikke
nødvendigvis til en innovativt tænkende arbejdsplads.
Innovation skal derimod være en del af kulturen i de enkelte
virksomheder.
Se Jonathans slides her

Bæredygtighed på dagsordenen til
Borgmesterens Morgenbriefing
Hvert år inviteres virksomheder i Aalborg og omegn til Borgmesterens
morgenbriefing for at høre visionerne for Aalborg. I år er
bæredygtighed centralt i målet om Aalborg som "smart city".
Inddragelsen af bæredygtighed er essentiel, når Aalborg skal tænke
som og være "smart city", slog Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
fast foran de 700 deltagere på dette års morgenbriefing.
Med en letbane på vej, udvidelser af Aalborg Lufthavn, nye planer for
byudvikling og meget mere, er Aalborg godt på vej mod at blive en
smart by, hvor både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed
skal spille en stor rolle.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen inviterede i den forbindelse
virksomheder til en dialog om Aalborgs udvikling.

Søg om støtte til at udvikle miljøeffektiv
teknologi (MUDP programmet)
Så er ansøgningsrunden under Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 offentliggjort. Der er i alt 70
mio. kr. til rådighed i denne runde til at hjælpe virksomheder,
vidensinstitutioner og andre med at udvikle nye løsninger, der kan
løse danske og globale miljøudfordringer.
Ansøgningsfristen er den 28. maj 2014 kl. 12.00

Hovedtemaerne for indsatsen er:
Vand og klimatilpasning
Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet
Renere luft
Mindre støj
Færre problematiske kemikalier
Modernisering af industriens miljøindsats
Økologisk byggeri
Læs mere her

Miljøministeriet efterlyser: Del din bedste idé
til at undgå affald
Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer alle danskere til at
komme med ideer til en ny strategi om at forebygge
affald. Du kan dele din idé på forebygaffald.dk, og der er
præ mier til de bedste ideer.
Har du tænkt over, hvordan vi undgår madspild? Har du en idé til,
hvordan vi kan få glæde af gamle mobiltelefoner – eller andre
forslag, der forhindrer affald? Så kan du måske blive en del af
miljøminister Kirsten Brosbøls kommende strategi om at
forebygge affald.

Nemmere at undgå affald
Hvis danskerne producerer mindre affald, vil det gavne både

- Vi danskere er blandt de borgere i EU, der producerer mest
affald per indbygger. Det går ud over miljøet og koster penge for
både borgere og virksomheder. Det vil jeg gøre noget ved, og vi
har brug for alle gode forslag. Derfor inviterer jeg borgere,

miljøet og økonomien. Eksempelvis kan cirka halvdelen af den
mad, vi smider ud, sagtens spises, ligesom vi smider tøj,
mobiltelefoner og andre varer ud, selv om de stadig fungerer, og
som andre kunne have gavn af dem.

virksomheder og organisationer til at byde ind med ideer på
vores nye hjemmeside forebygaffald.dk, siger Kirsten Brosbøl.

- Det er almindelig sund fornuft, at man ikke smider ting væk, der
fungerer. Men nogle gange er det nemt, når man skal af med

Miljøministeriet vil bruge ideerne til at udvikle strategien om

noget. Jeg mener, at vi kan indrette samfundet bedre, så det er

affaldsforebyggelse. De bedste idéer vil blive præmieret.

nemmere for borgere og virksomheder at stoppe spild og undgå
affald. Jeg håber, at danskerne vil komme med gode ideer til det,

Du kan byde ind på forebygaffald.dk indtil den 1. maj,

siger Kirsten Brosbøl.

hvor ideerne samles sammen.

Nyheder fra CSR.dk

Verdens første grønne testcenter

Bæredygtig transport må intet koste
Miljøparameteret prioriteres lavt blandt nordiske transportkøbere –

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen blev

i hvert fald, hvis de skal betale for det. Det konkluderer

præsenteret for visionen om verdens første kommercielle

forskningsrapport.

kombinationstestkammer, der skal teste nye grønne løsninger.
Det skete på Alsion i Sønderborg mandag den 24. marts.
Læs mere

www.nben.dk

Læs mere her

