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Peter Worck

Sales & Customer Relations Manager

peter.worck@bureauveritas.com

tlf. 2250 6708

Det er muligt at booke teamsmøder med os ift. 

yderlige dialog (uden beregning). Kontakt mig på mail eller telefon

Mute            SpørgsmålSluk
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€5.1
billion

Revenue in 2019 employees

More than

78,000
offices 

& laboratories

in 140 countries

More than

1,500
clients

400,000
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employees

More than

300
clients Business Areas

More than

5
offices in Denmark

(Fredericia, Esbjerg

and Copenhagen)

3
More than

4,000
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CER
Training, network,

ISO 9001, ISO 14001

ISO 45001, ISO 

27001, SDG17 etc.

PED, ATEX,

inspections etc.  

Classification, 

certification, software

etc.

Testing, inspections, 

certification etc.

IND CPS MAR
Training, monitoring 

regulations, product 

safety, chemicals, 

dangerous goods, 

software, sustainability

etc.  

HSE
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OUR VALUES



BÆREDYGTIGHED
FORMÅL MED SAMARBEJDE 
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En virksomhed ønsker at bidrage til at skabe mere 

bæredygtige virksomheder og erhvervsområder i Kolding 

kommune.

Virksomheden og Bureau Veritas kan samarbejde om 
følgende (som kan ses som en ”4-trins-raket”): 

1. Kursus i Verdensmålene

2. Workshop i Verdensmålene

3. Verifikation

4. Certificering



BÆREDYGTIGHED
SAMARBEJDE - OVERSIGT
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Ydelse Målgruppe Lokation Normalpris BK. pris

1. Kursus Den enkelte

deltager fra 

forskellige 

virksomheder

Hos Bureau Veritas DKK 4.500 pr. 

deltager

DKK 2.750 pr. 

deltager (min. 10 

deltagere)

2.  Workshop Max 15 personer 

fra den enkelte 

virksomhed 

Hos den enkelte 

virksomhed

DKK 15.000 DKK 13.500

3.  Verifikation Den enkelte

virksomhed 

Hos den enkelte 

virksomhed

Se oplæg slide 10 10% rabat gennem 

BK.

4.  Certificering Den enkelte

virksomhed 

Hos den enkelte 

virksomhed

Efter tilbud 10% rabat gennem 

BK.

Alle priser er inkl. materialer men ekskl. moms, lokaler og forplejning



BÆREDYGTIGHED
SAMARBEJDE – 1. KURSUS

SHAPING A WORLD OF TRUST
Slide / 9

Kom godt fra start med de 17 verdensmål

Læs mere om kursets indhold m.v. på linket her > 

https://kursuskatalog.docas.dk/BureauVeritas/Skoler/ceda5
ed4-c34d-47d3-a4c7-65d0772d188a/Kataloger/787b7f3a-
653c-44fe-8f88-a6350082e9ef/Kategorier/e0c45423-4d33-
4f9c-afec-abce00f0a857/Hold/a1122e5e-492b-44ee-823d-
abce00ef818e



BÆREDYGTIGHED
SAMARBEJDE – 2. WORKSHOP
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Workshop FN’s 17 Verdensmål (SDG17) – Red Dot 
Session

SDG Red Dot Session er en workshop for alle, der ønsker 
at blive konkrete i deres arbejde med bæredygtighed i 
virksomheden. De 17 Verdensmål og 169 delmål er 
udgangspunktet for en intens og inspirerende workshop, 
hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab identificerer 
virksomhedens potentiale for at arbejde med FN’s 
Verdensmål – og samtidig styrke forretningen! 

Læs mere i vedhæftede kontrakt.
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Topledelsen engagement 

Screening 

Workshop

Tja ….! 

I. Udvikling af scope som kan verificeres
Bureau Veritas udvikler scope i samarbejde med virksomheden, som efterfølgende kan 

verificeres. Der udvikles 3 scopes til tre forskellige typer af virksomheder (herunder 

virksomhedens størrelse, værdikæde, kompleksitet og modenhed).

Bureau Veritas udvikler underliggende værktøj(er) til score af virksomhed som giver en ensartet 

og troværdig tilgang til verifikationen.

II. Uafhængig 3. parts verificering
Bureau Veritas’ auditorer aflægger de respektive virksomheder besøg. Verifikationen 

gennemføres ved interviews med nøglepersoner samt gennemgang af dokumentation.

III. Verifikationsrapport
Efter auditbesøg udarbejdes kortfattet rapport med virksomhedens styrker, svagheder, 

trusler og muligheder samt der udarbejdes kortfattet verifikationsrapport.

Verifikationsrapport

Rapports vedrørende verifikation af 

NN’s arbejde med verdensmål:

7 ….

9 ….

12 ….

13 …..

BÆREDYGTIGHED
SAMARBEJDE – 3. VERIFIKATION
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BÆREDYGTIGHED
SCOPE

Scope

Verifikation af virksomhedens arbejde med bæredygtighed 
med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. 

Aktiviteterne omhandler primært de bæredygtigheds-
elementer, som virksomheden selv har direkte indflydelse 
på i forbindelse med udførelsen af sit virke. 

Det vil sige, at der ikke ses på supply chain – downstream 
eller upstream, men primært på virksomhedens egne 
processer og ressoucer.

Alle mål skal analyseres – fravalg beskrives – prioriteringer 
af mål – handlingsplaner

Case Kolding Golf Club (internationale/nationale mål)

ISO (HLS) 9+14+45+49+27 etc
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BÆREDYGTIGHED
GRUNDLAG FOR VERIFICERING AF ET ELLER FLERE MÅL

Grundlag for verifikation

Verifikationen er baseret på fremlagt materiale samt 
interview med centrale personer i virksomheden.

Hovedelementerne er at afdække flg.:

 er der ledelses-commitment?

 er der opstillet konkrete mål med relevans ift de 17 
verdensmål ift virksomhedens virke?

 er der opstillet måle-programmer til at dokumentere status for 
målene?

 er der afsat ressourcer?

 er der etableret aktivitetsplaner og ansvarsfordelinger?

 gennemføres aktiviteterne?

 er der sammenhæng mellem ovenstående og den interne og 
eksterne kommunikation?
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BÆREDYGTIGHED
VERIFIKATIONS-ERKLÆRING

Verifikations-erklæring

Er der sammenhæng i ovenstående 7 elementer (Grundlag 
for verifikation) udstedes en verifikationserklæring til 
virksomheden, hvoraf det fremgår hvilke verdensmål og 
delmål man arbejder med og at det er verificeret at 
virksomheden har afsat ressourcer og følger sine 
aktivitetsplaner og delmål .

Verifikationsrapport

Rapports vedrørende verifikation af 

NN’s arbejde med verdensmål:

7 ….

9 ….

12 ….

13 …..
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BÆREDYGTIGHED
GRUNDLAG FOR CERTIFICERING

Grundlag for Certificering

Verifikationen er baseret på fremlagt materiale samt 
interview med centrale personer i virksomheden.

Hovedelementerne er at afdække flg.:

 er der ledelses-commitment?

 er der opstillet konkrete mål med relevans ift de 17 
verdensmål ift virksomhedens virke?

 er der opstillet måle-programmer til at dokumentere status for 
målene?

 er der afsat ressourcer?

 er der etableret aktivitetsplaner og ansvarsfordelinger?

 gennemføres aktiviteterne?

 er der sammenhæng mellem ovenstående og den interne og 
eksterne kommunikation?



FORDELENE MED EN CERTIFICERING AF VERDENSMÅLENE

 Dokumenteret, systematisk og ambitiøs indsats

 Stærk positionering på markedet, tillid og troværdighed

 Konstruktivt samarbejde med jeres underleverandører

 Tiltrække, fastholde og motivere de dygtigste medarbejdere

 Rapport til virksomheden og anbefalinger til topledelsen

 Detaljerede målinger

 Et certifikat til ekstern brug

SHAPING A WORLD OF TRUST
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Topledelsen engagement 

Screening 

Workshop

Tja ….! 

Certifikat

FN 17 versensmål

BÆREDYGTIGHED
SAMARBEJDE – 4. CERTIFICERING
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FØLG OS PÅ VORES
SOCIALE MEDIER

SHAPING A WORLD OF TRUST


