
Velkommen til informationswebinar
kl. 9.15 - ca. 10.45

Sluk venligst jeres 
mikrofon

Tænd gerne jeres 
kamera

Spørgsmål kan 
skrives i chatten

Mødet optages



Infowebinar: Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling
18. august 2020



Frank Engelbrecht
Projektleder Rethink Business, Herning 
frank@ldcluster.com

mailto:frank@ldcluster.com


Lifestyle & Design Cluster 

• Take-back af tekstiler, KADK + KEA
• Ledelsesnetværk i cirkulær økonomi, 

CBS og VIA Design

-Digitalisering
-Design, innovation og iværksætteri
-Cirkulær økonomi
• Nationale projekter (CØSMV/ GTO)
• Internationale projekter (NCH og 

C-voucher)
• Regionale projekter (Rethink 

Business 4)
• CØ-partnerskabsaktiviteter
• Samarbejde med VIA (CC + SDG 

strategi)





• Gennemgang af Rethink Business-forløbet v. projektleder 

Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster

• Case: Champs of Denmark/AGNI v. iværksætter Suba 

Sivakumar

• De vigtigste ansøgningskriterier inkl. konsulentvalg v. 

projektleder Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster og 

Jesper Juul Sørensen, Erhvervshus Midtjylland

• Spørgsmål? Tages også undervejs

Program





Transformation
‘fra sort      grøn’
(spare CO2, energi 
og materialer)

Udvikle ny grøn 
forretningsmodel

Sætte turbo på den cirkulære økonomi for 
små og mellemstore virksomheder (SMVere) i 
Region Midtjylland (siden 2012)

Historik og formål



Cirkulær forretningsudvikling 
– udvikling af en ny grøn forretningsmodel



I skal på en CØ-rejse ;)

designtænkning



Sommerfuglemodellen - Ellen MacArthur Foundation

Læring 







• Cirkulær økonomi har som økonomisk model fokus på at skabe merværdi ud af vores 
ressourcer igennem takeback-ordninger, design for recycling og mange andre termer.

• Miljømæssig bæredygtighed er fantastisk, men uden økonomisk bæredygtighed for de 
implementerende firmaer er det nyttesløst.

• Med fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet bliver cirkulær økonomi i stigende grad 
et konkurrenceparameter for de danske virksomheder i de kommende år.

• FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling understøtter arbejdet med cirkulær økonomi i 
praksis, som et fælles sprog, mind-set eller referenceramme både nationalt og internationalt.  



+ roadmap





Konsulentvalg



Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling (hold 2)
Faser og indhold 

Fase 1-2: 
rekruttering Fase 3 + 4: 

Ressourceprofil, grøn 
forretningsmodel, 
BBV CO2-beregning
og ad hoc 
TFT-møder
december-maj 2021

Fase 5:
Formidling og 
cases
Maj 2021

Annoncering af  projekt, 
infoseminar og 
indsendelse af 
ansøgning 
juli-august 2020
FRIST 01 sep 2020 

Kick off workshop november 
2020

Midtvejs workshop
februar 2021

Afslutningskonference 
hold 2 og hele Rethink 
Business-serien
juni 2020

Vurdering af 
ansøgninger/screening 
samt udvælgelse af 
virksomheder, formalia 
samt konsulentvalg 

september-
november 2020



• Screeningsbesøg ff.
• Udvælgelse (tilsagn)
• Konsulentvalg
• Deltagerdokumenter
• TFT-møde

Kickoff primo nov. 2020

Sammen med konsulent fokus 
på:
• Ressourceprofil
• Roadmap
• BBV-baseline måling

Midtvejsworkshop primo feb
2021 + TFT-møde

Sammen med konsulent fokus 
på:
• Ny, grøn forretningsmodel
• BBV måling
• TFT-møde

Fakturering primo marts 2021

Fase 1                           Fase 2                             Fase 3                            Fase 4                 Fase 5
August-sep. 2020       Oktober-nov. 2020       Dec.-feb. 2021              Marts-maj 2021             Juni (-sep) 2021

• Infowebinar 
18.08.2020

• Ansøgningsfrist
01.09.2020

• Screeningsbesøg

Sammen med konsulent fokus 
på:
• Cases
• Video

Afslutningskonference primo 
juni 2021

Slutfakturering aug/sep

Tids- og faseplan august 2020 – juni 2021
8 mdrs forløb



Kortlægning af virksomheden i dag (ressourceprofil)

Område Status Strategi

Materialesundhed
• Hvilke materialer indeholder jeres produkter?
• Indeholder produkterne materialer der er skadelige? (set over hele deres livscyklus)

Materialegenanvendelse
• Kan materialerne skilles ad i rene materialebestanddele?
• Er produkterne genanvendelige (som helhed? som delkomponent? Som råmateriale?)
• Kan produkterne serviceres / repareres?
• Indeholder produkterne genanvendt materiale?
• Er produkternes End of Life klart kommunikeret til end user?

Ren energi
• I hvilket omfang anvender virksomheden fornybar energi?
• På hvilke måder arbejder virksomheden med reduktion i energiforbrug?

Rent vand
• I hvilke processer anvendes vand?
• Hvordan håndteres spildevand?

Social ansvarlighed
• Har virksomheden en CSR strategi/politik?
• Anvendes certificeringer, der inkluderer social ansvarlighed?

Emballage
• Hvordan håndteres indkommende emballage?
• Hvordan håndteres udgående emballage?

Affald
• Hvilke typer affald findes i virksomheden?
• Hvordan håndteres affaldet?

Transport
• Hvilke typer transport anvendes?
• Råder virksomheden selv over transportmidler?

Andet
• FNs 17 verdensmål og øvrige relevante områder kan tilføjes

Konsulentteam Virksomhed

Kilde: Vugge til Vugge Danmark



ROAD MAP

1. Milepæl: 
Definér de indledende 
skridt virksomheden 
skal tage mod målet  

De 100% Positive Mål:
Udledes fra svar på 
spørgsmålene på 
foregående slide

100% Positive Mål 2020 2021 2022 2025 2030

Materialesundhed

Materialegenanvendelse

Ren energi

Rent vand

Social ansvarlighed

Emballage

Affald

Transport
Kilde: Vugge til Vugge 
Danmark

Konsulentteam Virksomhed



Roadmap for udvikling
af Cradle to Cradle 
kvalitet i Troldtekt

https://www.troldtekt.dk/Om-os/Cradle-to-Cradle-roadmap

https://www.troldtekt.dk/Om-os/Cradle-to-Cradle-roadmap


Bæredygtig Bundlinje Værktøjet 





Konsulentteam Virksomhed

Konklusioner

Hvilke vigtige konklusioner kan udledes af arbejdet med Ressourceprofilen? 

Grønt forretningsspor 1

Kort beskrivelse af idéen. 

Forretningsudvikling? Produktudvikling? 
Investeringer? Økonomiske muligheder? 
Miljømæssige perspektiver?

Hvad mangler virksomheden for at kunne føre idéen 
ud i livet? Knowhow? Produkter? Salgskanaler? 
Leverandører? Samarbejdspartnere? Økonomi?

Grønt forretningsspor 2

Kort beskrivelse af idéen. 

Forretningsudvikling? Produktudvikling? 
Investeringer? Økonomiske muligheder? 
Miljømæssige perspektiver?

Hvad mangler virksomheden for at kunne føre idéen 
ud i livet? Knowhow? Produkter? Salgskanaler? 
Leverandører? Samarbejdspartnere? Økonomi?

Grønt forretningsspor 3

Kort beskrivelse af idéen. 

Forretningsudvikling? Produktudvikling? 
Investeringer? Økonomiske muligheder? 
Miljømæssige perspektiver?

Hvad mangler virksomheden for at kunne føre idéen 
ud i livet? Knowhow? Produkter? Salgskanaler? 
Leverandører? Samarbejdspartnere? Økonomi?

Idéer til grønne forretningsspor (FASE 3)

Her udfyldes foreløbige idéer til, hvad der skal arbejdes 
videre med. Alle relevante idéer kan tilføjes. Listen er dog 
foreløbig og der kan også arbejdes videre med idéer, der 
ikke fremgår af listen i første omgang.

I arbejdet med udvikling af en ny grøn forretningsmodel 
udvikles et Business Model Canvas (forretningsplan) og 
evt. et Design Brief over én valgt idé.

http://www.peterjthomson.com/2013/11/value-proposition-canvas/business_model_canvas/


Rethink Business cases



Suba Sivakumar unplugged



Hvem kan være med?

• Iværksættere, SMVere og netværk kan deltage 

(cvr. nummer + leve op til SMV-definitionen)

• Alle brancher bortset fra primærproduktion (landbrug og fiskeopdræt)

Hvad er støttebeløbet?

• 75.000 -100.000 kr. ex moms i støtte til en professionel, godkendt CØ-konsulent = 

ca. 75-100 timer (netværk x % mere)

• Det er gratis for virksomheder at deltage (pånær moms. til konsulentregning).





Dette ansøgningsskema er første
skridt mod en deltagelse i projektet

“Rethink Business 4 – Cirkulær
Forretningsudvikling” 
(I kort form “RB4CF”.)

Udfyld skemaet og send det til
projekt189@ldcluster.com
senest 01. september 2020

mailto:frank@ldcluster.com


Datoer/møder
Ansøgningsfrist 01.09.2020
Screeningsbesøg sep/okt
TFT møde ultimo oktober 2020
Kickoff-seminar primo november
TFT møde ultimo januar 2020
Midtvejsworkshop primo 02.2021
TFT møde april-maj 2020
Afslutningkonference
primo juni 2021

Slutfakturering/afrapportering 
august-sep 2021



Tak for i dag 


