
 

 
Netværksprisen 2010 er skudt i gang! 
Arbejder din virksomhed med ledelse af etnisk mangfoldige medarbejdergrupper, indsats mod sygefraværet,  
rekruttering af seniorer, handicappede eller socialt udsatte? Hvis du kan sige ja til noget af dette, så er din  
virksomhed en egnet kandidat til Netværksprisen – Erhvervslivets Ridderkors.  
 
De mange gode initiativer på danske virksomheder tjener som inspiration og læring for andre. Samtidig giver 
deres indsats nyt mod på tilværelsen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det er derfor med stor 
glæde, at Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere for 12. gang skyder kampen om Netværksprisen, 
Erhvervslivets Ridderkors, i gang!  
 
” Mange virksomheder gør allerede en stor indsats for at udvise socialt engagement. Dem vil vi gerne anerkende 
med uddelingen af Netværksprisen! Vi vil sætte fokus på de gode eksempler fra danske virksomheder og gennem 
disse vise, hvordan det sociale engagement kan være en fasttømret del af virksomhedernes praksis - uanset 
konjunkturerne," understreger Maarten van Engeland, adm. direktør for ISS Facility Services og formand for Det 
Nationale Netværk af Virksomhedsledere. 
 

Vi har brug for de gode historier til inspiration for andre virksomheder. Historierne kan komme fra jer eller fra en 
virksomhed, I kender til. Derfor beder vi jer om selv at søge eller opfordre virksomheder, I kender, der tager store 
som små socialt ansvarlige skridt, til at søge prisen.  
Send et postkort fra www.netvaerksprisen.dk med en opfordring til at søge prisen! >> 

 

Hvem kan vinde prisen? 

Alle typer virksomheder – offentlige og private – kan komme i betragtning til Netværksprisen, 
Erhvervslivets Ridderkors, hvis de arbejder med en eller flere af det sociale ansvars utallige former. 
 
Prisen uddeles i tre kategorier: 

• Mindre virksomheder (under 100 medarbejdere) 
• Større virksomheder (over 100 medarbejdere) 
• Særprisen 

 
Særprisen går i år til en virksomhed, der gør en ekstra indsats for at integrere udsatte unge på arbejdsmarkedet. 
På Netværksdagen den 15. november 2010 afslører H.K.H. Prins Joachim vinderne af Erhvervslivets Ridderkors. 
  
Sekretariatet for Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere  
Telefon: 35 28 85 76,  
E-mail: info@netvaerksprisen.dk 
www.netvaerksprisen.dk 
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