Hvad siger kunderne ………….?

”….. her hos Qubiqa har Lars gennem en årrække rådgivet og assisteret os
på vores CSR-rejse. Vores samarbejde startede i 2013 og Lars hjælper os
fortsat løbende med at opstille mål og med at påvirke og følge op på
fremdriften i vores CSR-tiltag. Undervejs har vi i tæt samarbejde med Lars
bl.a. defineret en CSR-strategi med tydelige mål, opstillet konkrete
handlingsplaner, formuleret politikker, strammet op på kravene til vores
leverandører samt trænet vores ledere og medarbejdere i relevante CSRområder. Lars har også hjulpet os med at kommunikere om vores CSRresultater. Vi har altid været fuldt tilfredse med samarbejdet
med Lars gennem årene.”
Axel M. Jepsen
bestyrelsesformand
Qubiqa Esbjerg A/S

”..... vi har samarbejdet med Lars løbende siden 2011, især i forhold til
kvalitetssikring og udvikling af vores EHS data. Konkret f.eks. revisionserklæringer på vores årlige CSR-rapporter, site visits hos flere af vores selskaber
globalt og kortlægning af fremtidige Key Performance Indicators. Vi oplever
Lars som vidende og engageret – og dygtig til både at levere konkrete
resultater og være sparringspartner i forhold til udvikling. Generelt er
samarbejdet præget af åben og ærlig dialog.”

Gitte Filtenborg, Health and Safety Consultant,
Group EHS og Karen Touborg, Senior Director
Group Environment, Health & Safety
GRUNDFOS Holding A/S
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”….. vores samarbejde med Lars og hans CSR-team startede tilbage i 2010, og vi har lige
siden da løbende haft samarbejde og sparring om CSR-forhold i Palsgaard-koncernen. Lars
har rådgivet og assisteret os bredt på CSR-paletten; det være sig indenfor CSR-strategi, om
CSR-rapportering (hvor vi to gange har vundet FSR’s CSR Rapport Pris), om Ansvarlig
Leverandørstyring, om opstilling af og opfølgning på vores skabte CSR-effekter, om CSRpolitikker mv. Samarbejdet er præget af gensidig tillid og et godt indblik i Palsgaards
forretningsmæssige behov på CSR-fronten.”
Lisa D. Mortensen, Senior CSR
specialist og Jakob Thøisen, CEO
Palsgaard A/S
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”….. HedeDanmark indledte i 2013 en rejse med det strategisk mål at styrke
samarbejdet med en stor gruppe af vores underentreprenører omkring at
sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår hos HedeDanmarks underentreprenører.
Det krævede en betydelig indsats at udarbejde effektive, sikre og samtidige
fleksible arbejdsgange hos os selv og vores underentreprenører. Lars kom
med mange års erfaring fra Deloitte, hvor han stod i spidsen for et team,
som var med til at sikre, at HedeDanmark fik en løsning, som gjorde, at vi
nåede vores strategiske mål. Lars kom med solid erfaring og evnede på kort
tid at sætte sig ind i HedeDanmarks vidt forgrenede forretning.”

”….. Lars kom med en lang erfaring fra Deloitte, hvor han sammen med sit
CSR-team assisterede og rådgav os undervejs i vores arbejde med
udarbejdelse af CSR-rapport, CSR-politik og CSR-strategi med tilhørende
CSR-handlingsplaner mv. Opgaverne blev udført i et tæt samarbejde med
DAB’s ledelse og den CSR-projektgruppe, som vi etablerede. I fællesskab
skabte vi overblik over vores CSR-ståsted, og vi definerede tydelige mål og
handlingsplaner for CSR-området, som vi efterfølgende har arbejdet videre
efter. Vi vandt senere FSR’s CSR Rapport Pris. Det har været en god og
effektiv projektproces, som
har skabt fin værdi til os i DAB.”

Anders Lehmann
kommunikationsdirektør
HedeDanmark a/s

Ulla Gregor
sekretariatschef
DAB

”…...et vigtigt element i den strategiske udvikling af RGS Nordic er at sikre, at virksomhedens mål og
strategi på CSR-området spiller tydeligt sammen med og understøtter den samlede forretningsstrategi
for koncernen. Lars har assisteret og rådgivet os i forbindelse med vores CSR-strategi. Vi har
samarbejdet tæt om strategiforløbet, som bl.a. har omfattet en lang række interviews i vores
organisation, analyser af markedets behov mv. Resultaterne består bl.a. af et klart overblik over vores
strategiske ståsted samt tydelige mål og handlingsplaner. Det har været en effektiv og målrettet
projektproces, som har frembragt fin værdi til RGS Nordic.”
Ebbe Tubæk Naamansen
Sustainability manager
RGS Nordic A/S
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