
        
 

         
 

Certificering og 

samfundsansvar 
 

 

Sådan kan du få certificeret virksomhedens 

arbejde med CSR og samfundsansvar. 

 

 

 

 

Tirsdag den 20. november 2018 sætter vi fokus på standarder og certificeringer.  

På denne workshop får du en Introduktion til og overblik over eksisterende certificeringer indenfor miljø, samfundsansvar 

og arbejdsmiljø. Du vil blive introduceret til, hvordan du opbygger et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Du får 

desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde. Seminaret giver dig indsigt i, hvad standarden 

kræver af virksomhedens ledelsessystem, og hvordan det nemt kan integreres i et eksisterende kvalitets- eller 

miljøledelsessystem.  

Workshoppen giver dig: 

• Overblik over standarder der har med samfundsansvar at gøre  

• Grundlæggende kendskab til indholdet i ISO14001, DS 49001 og SA8000 samt forståelse af 

standardernes formål 

• Indblik i fordelene ved implementering 

• Redskaber til igangsætning af arbejdet med at blive certificeret 

Workshoppen henvender sig til CSR-ansvarlige, miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med 

CSR i det daglige, som gerne vil have kendskab til den danske standard for samfundsansvarlighed. Hvis du er ny indenfor 

CSR er du også velkommen til at deltage for at få lidt inspiration, til hvordan man kan arbejde mere systematisk med 

samfundsansvar. 

Workshoppen er tilrettelagt til dig, der ønsker at få et overblik over fordelene ved at arbejde med samfundsmæssigt ansvar. 

Måske har du arbejdet med at systematisere jeres indsats med CSR og ønsker nu at få inspiration til at komme i gang. Du 

får samtidig et godt grundlag til at vurdere, hvilke ressourcer det kræver af dig og din organisation. 

 

 

 

 

 



        

                   

 

 

Program 
 

Kl. 15.00  Ankomst og netværk 

 

Kl. 15.10-15.20 Velkomst og præsentation ved Kooperationen og Det Kooperative Fællesråd i Aarhus 
V. Karen Høeg Gottschalck, konsulent i Kooperationen og Klaus Andersen, direktør i Hustømrerne 

KL. 15.20-16.50 Overblik over standarder indenfor samfundsansvar 

Gennemgang af relevante standarder indenfor miljø, samfundsansvar og arbejdsmiljø 

(ISO4000, DS49001 samt SA8000) 

  Fordele ved at lade sig certificere og hvordan kommer man i gang? 
V. Kåre Appel Weng, DNV GL 

Kl.16.50-17.00  Opsamling, tak for i dag og netværk 

 

Vi glæder os til at se dig! 

Tid: Tirsdag d. 20. november, kl. 15.00 – 17.00 

Sted: Hustømrerne,  Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N 

Deltagelse er gratis (ved udeblivelse uden afbud vil man dog blive opkrævet et 'no-show fee' på 200 kr.)  

Tilmelding senest 12/11-2018 til Julie Luna Bayer,  jlb@hustomrerne.dk  

 

 

 

 

Tlf.: 33 55 77 30 • kontakt@kooperationen.dk • www.kooperationen.dk 

Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Vi rådgiver vores 

medlemmer, varetager deres interesser og arbejder aktivt for at skabe bedre rammer for at drive kooperativ og socialøkonomisk 

virksomhed i Danmark. Kooperationen blev stiftet i 1922, og vi er i dag mere end100 medlemsvirksomheder. 

 

Det Kooperative fællesråd i Århus er et lokalt netværk for kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Kooperative virksomheder 

arbejder for mere end bare penge i kassen – de går op i social ansvarlighed, engagement i lokalområdet, samarbejde og et demokratisk 

medarbejderstyre. Netværket udbreder viden om den kooperative bevægelse, repræsenterer medlemmerne lokalpolitisk, hjælper ved 

etablering af nye kooperative virksomheder og formidler fyraftensmøder, foredrag m.m. om det at drive kooperativ virksomheder.  

mailto:jlb@hustomrerne.dk

