TEMAER PÅ CSR.dk 2021

JANUAR 2021 – 2020’S MEST POPULÆRE
Hvilke artikler er blevet læst mest på CSR.dk i 2020?
FEBRUAR 2021 – CIRKULÆR ØKONOMI
Hvordan designer man til cirkularitet? Hvilke kompetencer har man
brug for til at arbejde med cirkulære produktudvikling? Hvad kommer det udvidede producentansvar til at betyde, og hvordan forbereder man sig bedst på det? Hvor halter infrastrukturen og hvor er
Danmark godt på vej?
MARTS 2021 – HVORDAN FÅR VI KUNDERNE MED?
Store flertal af kunder siger, at de er villige til at betale mere for
bæredygtighed, men langt færre gør det. Hvorfor er det sådan?
Hvad skal der til for at ændre det? Vi leder efter svarene og virksomheder, som har fundet dem.
APRIL 2021 – BÆREDYGTIGT BYGGERI
Der er næsten ingen ende på nye løsninger i form af certificeringer,
bygningsreglementsændringer, materialer og cirkulære modeller. Vi
gør status og deler viden.
MAJ 2021 – KLIMASTRATEGIER
– HVAD SKAL DE KUNNE NU?
Engang var effektiviseringer nok. For nylig var et nul-mål vildt ambitiøst, men nu skal det gå hurtigere og måske skal fortiden også
med. Barren for hvad en god klimastrategi indeholder bliver stadig
højere. Vi prøver at skabe et overblik og levere et par gode eksempler.
JUNI 2021 – BIODIVERSITET
Beskyttelse af naturen og dens mangfoldighed er den næste store
ting på miljødagsordenen. Vi ser på, hvordan man kan komme i
gang eller videre med at arbejde med den dagsorden.
AUGUST 2021 – ESG – HVORDAN GØR VI?
Krav om standardiseret rapportering og nye forventninger fra den
finansielle sektor vælter ind over virksomhederne. Hvordan navigerer man i det, og hvilke nye samarbejdsformer kræver det internt?
Vi leder efter svar.
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SEPTEMBER 2021 – DEN NYE SOCIALE DAGSORDEN
Klimaet har domineret bæredygtighedsdagsordenen i nogle år, men
med obligatorisk due diligence på tegnebrættet – og erkendelser
om ulighed og skatteforhold accelereret af coronakrisen – er den
social dagsorden ved at gøre comeback. Hvad skal man holde øje
med og hvordan griber man arbejdet an?

OKTOBER 2021 – VEJE TIL INDFLYDELSE
Der er brug for mange nye rammebetingelser, offentlige investeringer, love og regulering for at virksomheder hurtigt nok kan omstille
deres forretning og stadig tjene penge. Hvordan kan virksomheder
– alene og især i fællesskab – skubbe på for at de politiske beslutninger bliver taget i rette tid og på et informeret grundlag? Hvordan
kan det arbejde foregå ansvarligt – mao. Hvordan ser ansvarlig
lobbyisme ud?
NOVEMBER 2021 – HVORDAN INTEGRERER
VI BÆREDYGTIGHED?
CSR og bæredygtighedsarbejdet rykker stadig længere ind i forretningsstrategien og ud i organisationen. Hvordan gør man begge
dele klogt og virkningsfuldt? Hvilke processer og relationer skal der
til, hvem skal arbejde sammen på nye måder, hvordan måler man
performance, så det motiverer og findes der værktøjer, der kan
hjælpe?

BLIV EN DEL
AF ET TEMA
Som temapartner har man en eksklusiv
mulighed for at byde ind med
egenproducerede artikler i et tema og
dermed være med til at sætte agendaen.
Hør mere hos Per Christensen,
som kan kontaktes på
mail pc@horisontgruppen.dk
eller telefon +45 5373 1373.

www.horisontgruppen.dk

