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– et certificeret CSR udviklingsforløb
Ønsker I at udvikle jeres kapacitet til at arbejde med virksomhedens bæredygtighed/
samfundsansvar (CSR)? Og at kunne dokumentere denne kapacitet overfor kunder,
myndigheder og andre interessenter; eksempelvis i forhold til FN’s Verdensmål eller
ift. Årsregnskabslovens §99a’s krav om CSR-rapportering?

Det kan I med en Sustainable Business Partner (SBP) certificering, der bygger på internationalt anerkendte principper og retningslinjer. Certificeringen er virksomhedens bevis på, at
den kan arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed til gavn for både virksomheden og samfundet.
Med SBP certificeringen fra Green Network får I styrket jeres kapacitet gennem et udviklingsforløb, hvor to af jeres medarbejdere uddannes. De lærer at anvende deres nyerhvervede kompetencer i udviklingen af virksomhedens CSR program og/eller i arbejdet
med FN’s Verdensmål i forhold til virksomheden.
VEJEN TIL AT BLIVE SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER
Jeres virksomhed bliver certificeret ’Sustainable Business Partner’, når I kan dokumentere
evnen til at arbejde professionelt med bæredygtighed og samfundsansvar (CSR). Derfor er en
central del af udviklingsforløbet, at 2 personer fra jeres organisation gennemfører 3 træningsmoduler inden for bæredygtighed og samfundsansvar (CSR).

DET FÅR I MED SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER – ET CERTIFICERET CSR
UDVIKLINGSFORLØB
6 dages intensiv uddannelse for 2 medarbejdere inden for Bæredygtighed og samfundsansvar (CSR), samt FN’s Verdensmål
Certifikater til såvel virksomheden og de to medarbejdere for kapaciteten til at
arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Recertificering hvert andet år.
Adgang til fokuseret netværksgruppe med andre SBP’er, med minimum 2 møder
om året.

Green Network A/S is the National Partner Organisation (NPO) for CSR Europe in Denmark
and thereby one of 40+ NPO’s across Europe;
supporting the CSR pratices of more than
10.000 companies.

Since 2016 Green Network A/S has
been committed to the UN Global Compact initiative and its principles as well
as supporting the UN Sustainable Development Goals.

UDVIKLINGSFORLØBET
De tre moduler klæder jer på til at arbejde systematisk med CSR og FN’s Verdensmål i jeres
organisation, gennem træning i robuste koncepter og metoder, internationale CSR trends og
rammeværk. I bliver bl.a. trænet i interessentanalyse, væsentlighedsanalyse, m.m. I sætter
jeres indsats i forhold til FN’s Verdensmål, og I får redskaberne til at udarbejde en strategi
– til sammen et komplet forløb, som kulminerer med sammenfatningen i virksomhedens CSR
Program. Det fleksible modulopbyggede forløb giver jeres virksomhed mulighed for at tilpasse afviklingen over et halvt til et helt år.
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UDVIDET CSR KAPACITETSMÅLING
Via Green Network’s meassure platform gennemfører I dels en objektiv måling af
virksomhedens CSR kapacitet ift. til at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed ved
at anvende de metoder og tilgange,som er introduceret på modulerne. Derudover, så bliver I
bedt om kort at beskrive CSR programmet for jeres virksomhed, som I arbejder med gennem
kurset.
GENNEMTESTEDE METODER
Både kapacitetsmåling og CSR 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 eller handlingsplan.
FÅ SPARRING OG NY VIDEN SOM DEL AF ET NETVÆRK
Certificeringen giver samtidig adgang til en netværksgruppe af Sustainable Business Partners,
som alle har gennemgået Green Networks træningsforløb. Her sørger vi for vidensdeling med
interessante oplægsholdere og sparring virksomhederne imellem. Det sikrer, at I har adgang
til den nødvendige viden for at drive indsatsen og sikre resultater.
TILMELDING OG MERE INFOMATION
Hvis du ønsker at tilmelde dig træningen, eller hvis du vil læse mere om tidpunkter, priser
m.m. kan du finde dette på https://greennetwork.dk/traening-og-certificering/
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