
 

Få ansvarlig vækst og optimeret dit samarbejde med 
medarbejderne. 

 
De fleste virksomheder er opmærksomme på, fordelene ved at have et godt arbejdsmiljø, men  
Vidste du, at hver krone du investerer i arbejdsmiljø får du 2,20 kr. igen! 
Det handler om at få trivsel, kerneopgave og bundlinje til at være en samlet strategi ved at 
arbejde med social kapital. 
 
Væksthus Nordjylland har tilbud om et 3- dags uddannelsesforløb, hvor man kan tilegne sig 
viden om hvordan virksomheden kan arbejde med social kapital og får mulighed for at 
arbejde med social kapital i egen virksomhed. 
 
Uddannelsesdagene gennemføres af Sara Lundhus, seniorkonsulent og organisationspsykolog          
(Cand.psych.aut), ALICTIA. 
 
Uddannelsesforløbet er et tilbud i forbindelse med EU projektet Forretningsdrevet 
samfundsansvar (CSR). 
 
Uddannelsesprogrammet gennemføres den 3. september, 8. oktober og den 12. november  
2013. Mellem uddannelsesdagene skal der arbejdes med emnerne fra det foregående møde.  
 
Pris for deltagelse: 3.000 kr. + moms og timemedfinansiering 
 
Bindende tilmelding til hjemmesiden. 
 
Tilmelding senest den 15. august 2013 til Væksthus Nordjyllands hjemmeside. 
 



 

Yderligere oplysning kan fås hos projektleder Birte Roest, biro@vhnordjylland.dk eller 
telefon: 3170 4402. 

Program: 
 
Den 3. september kl. 8.30 – 15.30 

 Min gode ide 
 Introduktion til CSR og social kapital  
 Dagligdagens diamanter og fokus på kerneopgaven 
 Hvad betyder diamanterne for arbejdsmiljøet, effektiviteten, trivslen og fraværet? 
 Hvordan kan man kortlægge den sociale kapital? Gennemgang af 

kortlægningsmetoder.  
 Hvordan kan vi styrke vores sociale kapital? Inspiration til indsatser.  
 Sådan vil jeg arbejde med social kapital. 

  
Den 8. oktober kl. 8.30 – 15.30 

 Erfaringsudveksling og opsamling på hjemmearbejdet. 
 Arbejdsmiljø og social kapital – inspiration til hvordan arbejdsmiljøet kan udvikles på 

baggrund af den sociale kapital. 
 Social kapital som metode til bedre trivsel og mindre fravær – inspiration til indsatser 

og metoder. 
 Sådan vil jeg arbejde med social kapital. 

 
 Den 12. november kl. 8.30 – 15.30 

 Erfaringsudveksling og opsamling på hjemmearbejdet. 
 Hvordan motiverer vi vores samarbejdspartnere til at arbejde med social kapital? 
 Hvordan synliggør vi de opnåede resultater af arbejdet med den sociale kapital i 

forhold til virksomhedens bundlinje og strategi? 
 Metoder til at sætte økonomi på arbejdsmiljøet. 
 Social kapital i et samfundsperspektiv. 
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