CERTIFICERET

Sustainable
Business Partner

Sustainable Business Partner certifikatet bygger på internationalt
anerkendte principper og retningslinjer og er virksomhedens bevis på,
at den kan arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed til
gavn for både virksomheden og samfundet.
Virksomheder kan kalde sig en ’Sustainable Business Partner’, når de
er i stand til at demonstrere et CSR kapacitetsniveau og adfærd inden
for følgende fire områder i E4 FRAMEWORKET.

ETHICS
Virksomhedens robusthed og fleksibilitet ift. at kunne tilpasse sig
ændringer i samfundet, lovgivning og forventninger, rettidigt og
hensigtsmæssigt.
ECONOMY
Virksomheden har kapacitet til at skabe en bedre indtjening via
reduktion af spild, effektivisering og mere bevidst ressource- og
energianvendelse – herunder ressourcedeling.
ENVIRONMENT
Virksomheden har kapacitet til at forstå, hvorledes de resurser, affald,
spild mv., der kræves for at levere deres produkt/ydelse, påvirker
eksistensberettigelsen for virksomheden.
EMPLOYMENT
Virksomheden har kapacitet og adfærd til at skabe en god
arbejdsplads, som tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere,
samt bidrager positivt til et velfungerende lokalsamfund, hvor
virksomheden har aktiviteter.

VÆLG MELLEM TRE SPOR FOR AT
BLIVE ’SUSTAINABLE BUSINESS
PARTNER’
Jeres virksomhed kan kalde jer
certificeeret ’Sustainable Business
Partner”, når I kan dokumentere den
kapacitet, der er omfattet af de fire
områder i E4 frameworket. Green Network
står bag udviklingen af E4 frameworket,
som bygger på internationalt anerkendte
principper og retningslinjer samt vores
mere end 20 års erfaring. Certificeringen
kan opnås ved at følge et af disse tre spor:
CSR kapacitetsmåling
Green Network fortager en måling af
virksomhedens CSR kapacitet ift. de fire
E4 områder, som viser et tilfredsstillende
kapacitetsniveau inden for de fire
områder.
E4 framework – ét samlet forløb
Minimum to medarbejdere deltager
og gennemfører træningsforløbet i
E4 frameworket (5 dage) og består en
eksamen.
E4 framework – tre enkeltmoduler
Minimum to medarbejdere deltager i tre
E4 moduler á to dage, når det passer jer,
og består afsluttende eksamen. De tre
moduler svarer til at gennemføre spor 2.
De tre indgangsvinkler til at opnå
’Sustainable Business Partner’ certifikatet
kan tilpasses den jeres virksomheds
niveau og tidsramme, så det er enkelt og
lige til at vælge en af de tre løsninger.

GENNEMTESTEDE METODER
Både kapacitetsmåling og E4 træningen
er ikke opfundet til lejligheden, men
bygger på gennemtestede værktøjer og
processer fra mere end + 500 træninger
og workshops med mere end 6.000
medarbejdere nationalt og internationalt.
CSR kapacitetsmålingen bygger på
en gennemtestet metode til at måle
virksomhedens viden og adfærd hos
medarbejderne og dermed evnen
til at eksekvere en bestemt strategi/
handlingsplan.

DIFFERENTIERING FRA ’DEM DER
PYNTER SIG MED CSR-FJER’
E4 frameworket og CSR kapacitetsmålingen gør jer i stand til at demonstrere

over for kunder, investorer mv., om
medarbejderne har den nødvendige viden
og adfærd til at efterleve deres krav. Det
bliver dermed jeres ’vindue’ til kunder,
investorer mv. samt et redskab til at
optimere forretningen.
CSR kapacitetsmålingen er den første
af sin art på markedet og vil give danske
virksomheder en helt ny mulighed for
differentiering, ligesom den typisk vil
sparre virksomhederne for en tidskrævende dokumentation af deres indsats.

SUSTAINABLE BUSINESS PARTNERS
ARBEJDER I ET KONTINUERLIGT
FORBEDRINGSFORLØB
I klassiske certificerings- eller
rådgivningsforløb slippes virksomheden
efter endt certificering eller konsulentrapport, men her adskiller Sustainable
Business Partner certifikatet sig.
Jeres virksomhed og de ansvarlige for
certificeringen bliver en del af mere end
150 andre partnervirksomheder i Green
Network, der deler erfaring og viden med
hinanden. Desuden giver partnerskabet
med virksomheden bag certifikatet,
Green Network A/S, adgang til en lang
række værktøjer og arrangementer om
bl.a. effektiv brug af resurser, ansvarlig
leverandørstyring, cirkulær økonomi,
sikkerhed på arbejdspladsen mv.
Det sikrer, at jeres medarbejdere har
adgang til den nødvendige viden for
at drive indsatsen og sikre den rette
adfærd og resultater - og hele tiden har
mulighed for at forbedre scoren i CSR
kapacitetsmålingen.

SÅDAN GØR DU
Vælg en af de tre mulige spor til at blive
certificeret ’Sustainable Business Partner’
Bestå E4 eksamen/demonstrér et
tilfredsstillende CSR kapacitetsniveau.
Kommunikation til markedet om jeres
nye certifikat med den medfølgende
marketingpakke fra Green Network.
KONTAKT
Telefon: (+45) 70 25 40 70
Email: greennetwork@greennetwork.dk
www.greennetwork.dk

