TID TIL
VERDENSMÅL
Et spændende tilbud til virksomheder, der gerne
vil arbejde med de bæredygtige udviklingsmål,
men som bokser lidt med organisering og at finde
tid og ressourcer til det i hverdagen samt sikre en
bæredygtig fremdrift.

FN’s Verdensmål
for bæredygtig udvikling

Sammen med Tom Klan fra Plustid.dk
har vi lavet et tilbud til jer i en ’2 + 1 trin’ ramme!
De to første trin er gratis, og det tredje trin er
efter regning (klippekortordning).

Trin 1 - Interviewrunde
Gennemføres som en ’interviewrunde’ med henblik på afklaring af jeres nuværende udfordringer! FN17 og Plustid.dk vil holde et fælles online Teams-møde med jer på ca. en 1½ timers
varighed. Efter mødet vil vi komme med en anbefaling på de indsatsområder, jeres organisation
bør have fokus på ifht. til at frigøre tid og ressourcer til arbejdet med FN’s 17 verdensmål.
Hvem bør deltage? En repræsentant fra ledelsen og den medarbejder, der til daglig vil have
ansvaret for arbejdet med verdensmålene i jeres virksomhed. Men flere er også velkommen,
hvis det er relevant.

Trin 2 - Rapport
Plustid.dk udarbejder en rapport, der præsenteres for virksomheden ved et online Teams-møde.
Der bliver jeres udfordringer sat i et ’plustid hhv. ’minustid’ – perspektiv. Det kan suppleres medmulige indvirkninger på realiseringen af jeres verdensmålsambitioner. Endvidere beskrives
hvilke fokusområder (forbedrings-aktiviteter) vi anbefaler, som I fremadrettet kan sætte fokus
på – i forhold til at få frigjort tid og ressourcer til arbejdet med verdensmålene.
Rapporten vil have karakter af en oversigt, der kan bruges som mødeoplæg til en videre drøftelse til eventuelle konkrete aktiviteter i trin tre.

Trin 3 - Forbedringsaktiviteter
Med afsæt i trin 2’s rapport kan I, i samarbejde med Plustid.dk, drøfte konkrete behov for
forbedringsaktiviteter. Plustid kan herefter bistå med viden, erfaring samt facilitering af et
innovativt forbedringsmindset, der muliggør at udnytte tiden – og ressourcerne – mere effektivt
i jeres organisation til arbejdet med verdensmålene sammen med FN17 Business center.

Det vil selvfølgelig sideløbende være muligt at få sparring og/eller deltage i forløb eller aktiviteter i FN17 Business til at understøtte konkrete tiltag, når nu tiden er til det

FN’s Verdensmål
for bæredygtig udvikling

Sådan gør du:
Tilmeld dig til FN17 Business på email: info@fn17.dk
så finder vi tidspunkt for interview og aftaler, hvem der skal deltage fra jer.
Vi glæder os til at kunne bistå jer med at finde tid og ressourcer til
forretningsudvikling med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Om Plustid:
Tom har mere end 16 års erfaring med at afdække organisationers uudnyttede potentialer,
der kan frigøre mere tid og ressourcer til kerneforretningen. Han tilbyder sin viden, erfaring
samt facilitering af et innovativt forbedringsforløb, der muliggør, at udnytte tiden og ressourcerne mere effektivt, så det bliver til jeres fordel.
Udtalelse fra presserede team-medarbejdere i en SMV organisation: – ”Plustid hjalp os med
at udfordre vanetænkningen og de blinde vinkler - Det åbnede vores øjne. Nu tænker og handler vi på en ny måde og vi har fået mere tid. Det fjerner nu den dårlige samvittighed, fordi vi
tidligere ikke nåede det vi skulle”.
Tom udtaler: ”Tid er en dyrebar ressource. Brug den klogt! Kom arbejdspresset til livs ved
at give hverdagens adfærd, handlinger og aktiviteter et ’tidsmæssigt eftersyn´ med et
bæredygtigt Lean-setup. Vi ved, at 70 % af vores gøren styres af vores holdninger, værdier
og vaner - både bevidst og ubevidst. Det handler derfor om at udfordre vanetænkningen og
de blinde vinkler, når vi skal tids- og ressourceoptimere.

Direktør Tom Klan
Tlf.:
2066 1701
Mail:
tsk@plustid.dk

Om FN17 Business:
FN17 Business gør verdensmål til virkelighed og understøtter virksomheder i deres stræben
på at udvikle deres forretning med udgangspunkt i de 17 mål. Vi viser virksomhederne forretningsmulighederne i verdensmålene og inspirerer virksomhederne til at gå videre.
Vi tilbyder undervisning i konkrete værktøjer og hjælper med implementering,
herunder også synliggørelse af indsatsen.
Vi tilbyder fællesskaber og netværk, som kan hjælpe virksomheder med at komme videre
med verdensmålene.
Projektchef Rikke Therkildsen
Tlf.:
2048 1003
Mail:
rith@fn17.dk

