
Fra verdensmål til virksomhedsmål 2020 
 

  

 
Tema:  Verdensmålscertificering 

 

Onsdag den 9. september 2020, kl. 8.30-11 
 

Mødet holdes på Frederiksberg Rådhus: 
Smallegade 1 
2000 Frederiksberg 
 
Mødelokale:  
Kommunalbestyrelsens spisesal, 1. sal  
– brug indgang Vest på bagsiden af hovedindgangen og spørg om vej i Betjentstuen. 
 

Se programmet på bagsiden 

 

  



 
 
Program 
  
I december 2019 blev Berendsen Tekstilservice som den første danske virksomhed verdensmålscertificeret, og  
flere virksomheder er på vej. På mødet sætter fokus på, hvordan certificeringer kan hjælpe til at få  
verdensmålene implementeret i virksomheden, og hvilken rolle certificeringer kan spille i indkøb. 
  
Kl. 8.30 
Ankomst – kaffe/te og brød – start dagen med hyggeligt netværk 
 
Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager, Bureau Veritas 
Hør om Berendsen Tekstilservice arbejde med deres verdensmålscertificering – 
hvad der motiverede, og hvordan virksomhedens kunder og samarbejdspartnere  
har taget imod det. Tomas kommer også omkring, hvordan certificeringsordninger 
kan inspirere til den daglige systematik. 
 
Eksempler på mærkningsordninger & certificeringer – hvordan kan I bruge dem i jeres 
virksomhed? Ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult 
 
Farvel og på gensyn 
Vi ses igen onsdag den 11. november, hvor vi sætter fokus på én af de allerstørste udfordringer, vi står overfor: 
Biodiversitet. Ingen natur - ingen virksomhed.  
 
 

 
 
 

Om mødet onsdag den 11. november 2020 
Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør nu. Op  
mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier, og vi  
gør for lidt for at redde dem – og dermed også os selv. Sådan lyder hovedbudskabet i en 1.800 siders lang  
rapport fra FN-organisationen Ipbes, som er sat i verden for at dokumentere, hvordan det står til med den  
globale biodiversitet. Vi sætter fokus på byens biodiversitet, hvilken betydning det har fra en 
virksomhedsvinkel, og hvilke handlemuligheder du har som erhvervsdrivende på Frederiksberg. 
 
 

 


