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Kan I efterleve jeres kunders CSR krav, og vil I kunne
dokumentere det?
 så har du nu mulighed for at afprøve en basic version af Green Network’s
CSR kapacitetsmåling.
CSR kapacitetsmålingen øger udbyttet af partnerskabet med Green Network:
Øger kendskabet til typiske CSR kundekrav og jeres kapacitet til at efterleve
dem
Giver dybere indsigt i din virksomheds praksis på udvalgte CSRområder
Sammenligner med andre virksomheders CSR kapacitet (benchmark)
Danner grundlag for videreudvikling af virksomhedens nuværende CSR praksis

Stigende krav til CSR praksis og dokumentation heraf
Under vores mange besøg hos partnere og i forbindelse med udførelse af opgaver, så
hører vi ofte om stigende krav til at kunne dokumentere praksis på CSRområdet – det
er ofte ikke længere nok blot at have en holdning eller en politik, nu skal der
dokumentation til. Det gælder særligt i forhold til:
at imødekomme kunders krav om efterlevelse af deres Code of Conduct
krav om rapportering på CSR, eksempelvis i kraft af lovgivning som den
reviderede § 99 a i Årsregnskabsloven
at få adgang til ny ekstern kapital, at imødekomme krav fra udbud eller få adgang
til nye eksportmarkeder
CSR dokumentationen er ofte tidskrævende, og kravene varierer
Den typiske tilgang til at tilvejebringe dokumentation på CSR er oftest ressourcetung
og ineffektiv, hvilket understreges af talrige eksempler fra vores partnervirksomheder,
der bruger op til 300.000 kr. på at dokumentere deres indsats  og nogle bruger endnu
større beløb. Det har Green Network sat sig for at hjælpe med og har derfor udviklet
en CSR kapacitetsmåling.
Sådan måler vi din virksomheds kapacitet på CSR
Med kapacitet forstår vi virksomhedens evne til effektivt at kunne bevise overfor

kunderne, at de kan efterleve deres CSR krav. Kapacitetsmålingen består af en række
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forskellige spørgsmålstyper, der afdækker virksomhedens holdning til, viden om og
adfærd på 15 CSRemner, der afspejler typiske emner i store kunders Code of
Conduct for CSR samt internationale standarder.
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Ligesom de fleste Code of Conduct, så tager CSR kapacitetsmålingen sit
udgangspunkt i UN Global Compacts 10 principper for virksomheders arbejde med
samfundsansvar på områderne: arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og
antikorruption. Men hvor disse principper er vagt formulerede og kun lidt
forretningsorienterede, så er spørgsmålene i CSR kapacitetsmålingen præcist
formulerede og koblet til emnernes væsentlighed for virksomhedens forretning. Det gør
outputtet fra kapacitetsmålingen langt mere brugbart i forhold til at vurdere
virksomhedens CSR praksis og gøre denne mere forretningsdrevet.
Sådan gennemføres CSR kapacitetsmålingen
CSR kapacitetsmålingen kan gennemføres på ca. 3045 minutter, under forudsætning
af at spørgsmålene besvares umiddelbart af én enkelt person, der typisk vil være
ankerpersonen/den ansvarlige for CSR i jeres virksomhed.
Brug dine kollegaer
Da spørgsmålene favner bredt i forhold til CSRemnerne, så anbefales det at have
muligheden for at trække på fagrelevante personer under testen. Det ér muligt at
forlade kapacitetsmålingen undervejs og genoptage den senere, men det er
intentionen, at spørgsmålene kan og skal besvares umiddelbart. Det sikrer, at svarene
i højere grad afspejler virksomhedens nuværende kapacitet på CSR i forhold til
holdning, viden og adfærd.
Dét får du ud af CSR kapacitetsmålingen
Efter gennemførslen af testen, så præsenteres virksomheden for en %score på alle
de 15 udvalgte emner, som indikerer en grad af implementering for hvert af disse
emner. Green Network tilbyder derudover alle partnervirksomheder en opfølgende
gennemgang af en mere specifik rapport på holdning, viden og adfærd genereret på
baggrund af testen.
Fri adgang til en basic version som en del af partnerskabet
CSR kapacitetsmålingen tilbydes for nuværende i en basic version, hvor
spørgsmålene er baseret på omfangsrig research og Green Network’s mere end 20
års erfaring med rådgivning og træning af virksomheder i forhold til CSR.
Kapacitetsmålingen er primært rettet mod partnervirksomheder, der møder store
kundekrav til deres CSR praksis, men har værdi for partnervirksomheder i alle
brancher. Derfor tilbyder Green Network nu alle partnervirksomheder en gratis VIP
adgang til en basic version af CSR kapacitetsmålingen, som kan tilgås ved at følge
nedenstående link:

http://www.greennetwork.dk/csr_kapacitetsmåling_basic
CSR kapacitetsmålingen vil for nuværende være tilgængelig i perioden fra 1. juli til 12.

august 2016. I denne periode er Green Network tilgængelig for spørgsmål til CSR
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kapacitetsmålingen fra den 1. juli til og med den 8. juli, samt igen fra 1. til 12. august.
Efter denne periode revideres denne basic version med henblik på, at den fremadrettet
bliver en fast del af partnerskabet i Green Network.
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Af udviklingshensyn forefindes CSR kapacitetsmålingen kun i en engelsksproget
version i den angivne periode, men det er intentionen, at en revideret basic version vil
blive tilgængelig i en dansksproget version.
Alle forespørgsler, spørgsmål, kommentarer m.m. til CSR Kapacitetsmålingen bedes
rettet til Green Network’s chef for forretningsudvikling, Thomas Kjærgaard, på email
adressen tk@greennetwork.dk eller på telefon 2876 7907.
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