
”Skønt at få noget nyt at rode med i hovedet og blive sparket lidt ud af kurs” 

De deltagende 12 rådgivere i projekt Bæredygtig Business har nu gennemført et kursusforløb bestående af 

3 workshops, hvor de i teams har arbejdet med nye værktøjer til grøn omstilling for case-virksomheder 

inden for bolig & beklædning, og d.18.08.2016 blev diplomerne til det ihærdige 1. hold uddelt på Dalum 

Landbrugshøjskole. 

Ingen tvivl om at rådgivernes kompetencer på området for bæredygtighed og cirkulær økonomi har fået et 

gevaldigt løft, men hvordan oplevede de tre case-virksomheder samarbejdet med rådgiverne, og hvad fik 

virksomhederne konkret med hjem? 

Holse og Wibroe, der er leverandører af bambusprodukter i form af bambusgulve er ikke i tvivl om 

udbyttet: 

”Hele forløbet og deltagelse i Bæredygtig Business har vist sig som en god investering vi generelt burde 

sætte mere tid af til. Rådgiverne var gode til at se vores forretningsområde fra forskellige vinkler, for vi 

tænker jo meget på det samme selv. Det bedste ved at møde nye mennesker med andre kompetencer er, 

at tænke andre veje og åbne op for nye tanker ikke mindst markedsføringsmæssigt. Det er kort sagt skønt 

at få noget nyt at rode med i hovedet og blive sparket lidt ud af kurs” udtaler direktør Peter Wibroe. 

”Måske er det ikke lige nu hverken vi eller vores kunder er helt klar til at lave en forretning ud af 

bortskaffelse og genanvendelse af bambusgulve, men at vi allerede nu har tænkt over det og vendt tanker 

om et nyt værdikædesamarbejde, er en kæmpe fremtidig gevinst.  

Helt konkret har vi startet et samarbejde op omkring svanemærkning med Susanne Møller, der er har stor 

erfaring på området, så på både det strategiske og operationelle niveau har vi fået noget at arbejde med” 

tilføjer Peter Wibroe fra Holse & Wibroe. 

Marketing manager Michael Hübertz, der repræsenterede Nordisk Company, som producerer outdoor 

udstyr, har svært ved at få armene ned af begejstring: 

’Rådgiverne bidrog med og bragte mange forskellige kompetencer i spil, og det er helt klart mit indtryk, at 

løsningen bliver bedre når den kommer fra team af rådgivere med forskellige spidskompetencer. Det 

kræver naturligvis, at vi som virksomhed åbnede dørene fuldt op og gav dem adgang til ellers fortrolige 

oplysninger og tal. Dette gjorde, at rådgiverne kunne bruge tiden på at arbejde og ikke lede efter 

oplysninger. Det er simpelthen afgørende, at vi spiller med helt åbne kort og deler viden for at komme i mål 

med de bedste løsninger. Især omkring ny viden på materialefronten må vi ’flashe’ vores erfaringer og vise 

andre de nye bæredygtige veje, man kan gå’. 

Også firmaet Gardin Lis, der leverer løsninger inden for gardiner, markiser og solafskærmning fik 

udarbejdet en grøn forretningsmodel. 

”Den nye forretningsmodel er baseret på leje/leasing og take back af produkter for at genanvende 

materialerne, eksempelvis polyester og aluminium. Rådgiverteamet har i arbejdet med den grønne 

forretningsmodel bidraget med værdifulde input, nye vinkler og en handlingsplan, som vi kan bruge i det 

fremtidige arbejde med at udrulle modellen og virkeliggøre forretningspotentialet”, udtaler projekt- og 

udviklingskoordinator Brian Sørensen fra Gardin Lis. 

Hold 2 starter op til december 2016, men interesserede rådgivere kan allerede nu henvende sig til Alexandra Instituttet 

(rikke.wetterstroem@alexandra.dk ). Er du interesseret i at blive case-virksomhed, så kontakt Lifestyle & Design Cluster 

(joan@ldcluster.com ) 

Lifestyle & Design Cluster er partner i projektet Bæredygtig Buiness, som er et projekt under innovationsnetværket ServicePlatform 
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