Waste to Value
Fra affald til guld:
sådan skabes forretning med cirkulær økonomi
Er du ham der skal redde verden, hende der bare skal se profit
på bundlinjen – eller er det noget helt andet der motiverer dig
og din virksomhed til at arbejde med bæredygtighed og
cirkulær økonomi?
Projektet ’Waste to Value’ har til formål at undersøge
hvordan samarbejdet om bæredygtighed og cirkulær
økonomi kan styrkes mellem virksomhederne fra jord til bord i
fødevareindustrien.
Waste to Value er støttet af FoodNetwork og gennemføres i
et samarbejde mellem VIFU, Syddansk Fødevareklynge,
Århus Universitet, Trekantområdet og SDU.
Projektleder er professor MSO, Kristin B. Munksgaard,
e-mail: kbm@sam.sdu.dk.

Min cirkulær økonomi kontrakt
Nuværende tilgang til cirkulær økonomi og ønske om fremtidigt samarbejde
Virksomhed/navn:

Forretningsmodel
Hvordan arbejder du med cirkulær økonomi i din forretningsmodel?

Noter

Iværksætter

• Ny forretningsmodel
• Skaber værdi ved at opdage, udvikle og udnytte
muligheder

Eksisterende

• Eksisterende forretningsmodel
• Skaber værdi ved at indarbejde cirkulære tiltag i
nuværende forretning

Værdikæde

• Fokuseret forretningsmodel
• Skaber værdi ved at udvikle bæredygtigt i HELE
værdikæden

Motiver
Ud fra hvilke(t) motiv arbejder du med cirkulær økonomi?

Red verden

Idéudvikleren

Bygger på aktivist-tilgang
og gerne frivillige

Søger og udnytter nye
muligheder

Den gode historie
Udtalt fokus på CSR profil
og branding

Den traditionelle
Har altid arbejdet
cirkulært

Profit-mageren
Arbejder ud fra at opnå
finansiel gevinst

Teknologi-nørden
Er baseret på
teknologisk viden

Noter

Samarbejdspotentiale
Hvem ser du som dine potentielle partnere i arbejdet med cirkulær økonomi?
(Både eksisterende og nye partnere)

Arbejder med
cirkulær økonomi

Arbejder IKKE med
cirkulær økonomi

Samarbejder i dag

Samarbejder IKKE i dag
Liste over potentielle partnere
•
•
•
•
•
•
•
•

Egne/fælles interesser
Hvad er din udvalgte/vigtigste partners interesser og hvilke interesser deler i?

Mine/vores interesser

Fælles interesser

Deres interesser

•

Hvordan kan jeg gøre min
virksomhed interessant som
partner?

•

Kan vi finde et fælles motiv for
samarbejdet?

•

Hvordan kan vi motivere hinanden
til at arbejde (mere) med cirkulær
økonomi?

•

Hvordan kan vi samarbejde
omkring cirkulær økonomi?

•

Hvordan adskiller deres
’Forretningsmodel’ sig fra vores?

•

Hvad gør dem særlig interessant
som partner?

Samarbejdsmodeller
Hvordan kan du samarbejde med din udvalgte/vigtigste partner om cirkulær økonomi?

Cirkulært samarbejde
Rykker andre til at arbejde med:
- velvalgte og stærke partnere
- produkt, proces, koncept i
centrum

Udvidet samarbejde
Udvider, udbygger og
udvikler netværket

Personligt samarbejde
Personlige relationer
udvikles og aktiveres

Eksisterende samarbejde
Indarbejdes i
eksisterende
forretningsnetværk

Noter

