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Velkommmen til netVærksdagen 2009
på vegne af det nationale netværk af Virksomhedsledere er det mig en glæde at byde velkommen til netværksdagen 2009. på op fordring 
af danske handicaporganisationer har vi i år valgt at sætte fokus på: 

”Job og handicap - synlige resultater med usynlige handicap”.

660.000 danskere i alderen 16-64 år har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. det svarer til næsten hver femte dansker i 
den erhvervsaktive alder. kun godt halvdelen af disse personer er i beskæftigelse. det tal skal vi have sat op. derfor vil vi på netværks-
dagen 2009 synliggøre nogle af de praktiske og holdningsmæssige barrierer, der eksisterer på arbejdsmarkedet mellem handicap og job 
– og sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab tackler udfordringen. 

traditionen tro skal vi også fejre vinderne af netværksprisen, erhvervslivets ridderkors. i alt ni virksomheder er nomineret i tre kategorier 
for deres bemærkelsesværdige indsats for at skabe rummelige arbejdspladser. i år nøjes vi dog ikke med kun at uddele netværksprisen. 
danske handicaporganisationer, som i år kan fejre 75 års jubilæum, uddeler også deres særlige jubilæumspris til fem personer eller virk-
somheder, der yder en ekstra indsats for at integrere og fastholde medarbejdere med handicap på arbejdsmarkedet.

sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne sige tak for seks spændende og inspirationsrige år som formand for det nationale netværk. jeg har 
valgt at give faklen videre nu, og fremover vil administrerende direktør i iss facility services a/s, maarten Van engeland, stå i spidsen 
for det nationale netværk. jeg ønsker både maarten og netværket tillykke med det nye formandskab.

med ønske om en inspirerende og festlig dag 
 
 
 
 
Dan Boyter 
ordførende direktør, pressalit group a/s 
formand for det nationale netværk af Virksomhedsledere



H.K.H. Prins Joachim deltager på 

Netværksdagen 2009, hvor han 

overrækker de tre Netværkspriser og 

Danske Handicaporganisationers 

jubilæumspriser.
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temaet for netVærksdagen 2009 
Job og handicap - synlige resultater med usynlige handicap

Kim Bildsøe Lassen  

er konferencier ved  

Netværksdagen 2009

13.30 Ankomst og registrering

14.00 Velkomst og fælles kick-off ved konferencier kim bildsøe lassen

14.10 Åbningsdebat med
 claus hjort frederiksen, finansminister 
 dan boyter, formand for det nationale netværk af Virksomhedsledere 
 jens bromann, danske handicaporganisationer

14.40 Oplæg - best cases
 morten jørgensen, adm. direktør lemvigh-müller a/s 
 per bech grønning, arbejdsmarkedschef i guldborgsund kommune 
 malene lundén, medarbejder med usynligt handicap

15.10 Workshop i grupper

16.05 Netværkspause

16.30 Videndeling af gruppernes løsninger
17.15 Inspirationsoplæg ved skuespiller flemming enevold
17.35 Formandsskifte i det nationale netværk af Virksomhedsledere

17.45 Netværkspause med underholdning ved lotte römer

18.35  Middag og prisoverrækkelse af netværksprisen og 
danske handicaporganisationers jubilæumspriser ved h.k.h. prins joachim

19.55 Afrunding ved dan boyter, formand for det nationale netværk af Virksomhedsledere

20.00 Champagne og sødt

20.30 Tak for i dag



Åbningsdebat
Netværksdagen 2009

Claus Hjort Frederiksen har været finansminister siden marts 2009 og var beskæftigelsesminister i perio-
den 2001-2009. claus hjort frederiksen har som beskæftigelsesminister taget initiativ til to strategier for at få 
flere personer med handicap i job og har blandt andet haft et tæt samarbejde med det nationale netværk af 
Virksomheds   ledere og danske handicap organisationer.

Claus Hjort
Frederiksen
finansminister (V)

Jens Henrik Bromann er tidligere formand for dansk blindesamfund og sidder i dag i både forretnings udvalget 
og det beskæftigelsespolitiske udvalg hos danske handicaporganisationer. derudover ejer jens henrik bromann 
den økologisk bedrift blakke møllegård.

Jens Henrik
Bromann

danske handicap-
organisationer

Dan Boyter er formand for det nationale netværk af Virksomhedsledere og ordførende direktør i pressalit 
group a/s, hvor han blandt andet har ansvar for ledelses- og medarbejderudvikling, innovation og kommunika-
tion. han varetager desuden en række tillidsposter, blandt andet som bestyrelsesformand for cabi - center for 
aktiv beskæftigelsesindsats.

Dan Boyter
direktør,

pressalit group a/s



oplæg
Netværksdagen 2009

Morten Jørgensen er næstformand i det nationale netværk af Virksomhedsledere og adm. direktør for 
lemvigh-müller a/s, som er danmarks største stål- og teknikgrossist. han er desuden medlem af bestyrelsen i 
di handel og di’s internationale markedsudvalg samt aktiv i andre bestyrelser og netværksgrupper. inden  
morten jørgensen blev medlem af det nationale netværk, vandt lemvigh-müller (dengang louis poulsen  
el-teknik a/s) netværksprisen i 2004.

Morten
Jørgensen

adm. direktør,
lemvigh-müller a/s

Malene Lundén er stærkt ordblind. alligevel har hun formået at uddanne sig til både fotograf, projektleder, 
formidler og facilitator. samtidig er hun forfatter. malene lundén leder til daglig virksomheden elverkongens 
datter, der udvikler fremtidskoncepter med fokus på bæredygtig vækst, og hvor den daglige udfordring handler 
om projektledelse i krydsfeltet mellem erhverv og kultur.

Malene
Lundén

leder,
elverkongens datter

Per Bech Grønning er i dag arbejdsmarkedschef i guldborgsund kommune. per bech grønning har tidligere 
været jobcenterchef i guldborgsund kommune, arbejdsmarkedschef i af-storstrøm samt fagforeningsmand i 
medieforbundet.

Per Bech  
Grønning

arbejdsmarkedschef,
guldborgsund kommune



mød ogsÅ...
Netværksdagen 2009

Flemming Enevold er uddannet på statens teaterskole og det kgl. danske musikkonservatorium. Vi kender 
ham fra både scenen og tv, ligesom han i 17 år har været teaterchef på henholdsvis rialto teatret i københavn 
og gladsaxe teater. i gladsaxe skabte flemming enevold en musicaltradition, med en lang række nye, original-
producerede musicals, der gjorde teatret til landets førende musicalteater. flemming enevold har desuden 
varetaget en lang række faglige og offentlige hverv. 

flemming enevold har gennem næsten 20 år levet med diagnosen manio-depression. de seneste seks år har 
han dog været helt symptomfri. desuden har flemming enevold oplevet alvorlig stress, som han gennem årene 
har lært at håndtere. flemming enevold er på femte år i gang med en seksårig, certificeret masteruddannelse i 
kybernetisk psykologi og psykoterapi på Vedfelt instituttet.

Flemming
Enevold

sangerinden, musikeren, entertaineren og foredragsholderen Lotte Römer har gennem årene haft stor succes i 
den danske rockbranche, hvor hun har været en del af bands som hos anna, c.V. jørgensen, c.V. moto og lotte 
römer band. også musikalske stand-up shows, kabaretter og andre former for underholdning har været en stor 
del af lotte römer succes gennem de sidste 30 år.

samtidig med at lotte römer opnåede kunstnerisk succes, måtte hun kæmpe med et tiltagende arveligt høre-
handicap. et hørehandicap, der har medført mange udfordringer og nye indfaldsvinkler til livet. ud over musik-
ken turnerer lotte römer i dag med foredrag om netop hørelse, ligesom hun har udgivet bøgerne ”hva’?” og 
”hva’ så?” om egne og andres erfaringer fra en tilværelse med høreproblemer.

Lotte
Römer



Maarten van Engeland (51) er adm. direktør for ISS Facility Services 
A/S med 11.000 medarbejdere. Desuden er hollandsk fødte Maarten 
van Engeland formand for DI Service.

Hvad ser du som den største udfordring lige nu?
ikke at glemme, at der kommer gode tider efter et år med krise. lige nu fokuserer vi med god 
grund på arbejdsløshed, men vi må ikke glemme, at mangel på arbejdskraft stadig er vores stør-
ste udfordring, både som virksomheder og som samfund.

Hvor skal virksomheder og politikere sætte ind?
for det første skal vi glæde os over, at års arbejde for ligestilling af kvinder og nydanskere på arbejdsmarkedet ikke er gået tabt under 
krisen, og arbejde for flere fremskridt. for det andet skal vi sikre os, at vi ikke taber en hel ungdomsgeneration til mangel på uddannelse 
og arbejde. og for det tredje skal vi af hensyn til medarbejdere, virksomheder og hele samfundet have reduceret sygefraværet. hver dag 
er 150.000 danskere sygemeldt. det koster samfundet 37 mia. kr. 

Hvad kan du bidrage med som formand?
en stærk tro på, at vi som virksomheder har meget at tilbyde, når det handler om at give mennesker et godt liv og danmark en rig frem-
tid. som arbejdspladser kan vi gøre en kæmpe forskel i de fleste menneskers liv uden at bringe vores virksomheder ud af kurs. mange 
virksomheder gør en kæmpe indsats, men glemmer alt for ofte at fortælle det højt. Vi skal deltage mere aktivt i den politiske og faglige 
debat året rundt – ikke kun omkring den årlige netværksdag. 

 

mød netVærkets nye formand
Netværksdagen 2009



de nominerede Virksomheder

kategorien: 

under 100 ansatte
Quilts of Denmark i Vamdrup producerer 
dyner og puder - men kommer bestemt 
ikke sovende til deres mangfoldighed.

Quilts of denmark er nomineret for en 
strategisk tilgang i arbejdet med indslus-
ning af socialt udsatte medarbejdere og 
en fleksibel tilgang til at finde plads til 
alle på virksomheden. blandt andet bliver 
alle medarbejdere tilknyttet en uddannet 
mentor de første to uger af ansættelsen, 
hvilket er ualmindeligt for så lille en virk-
somhed.

Quilts of denmark gør også en stor 
indsats for at fastholde medarbejderne 
i virksomheden. Virksomheden benytter 
blandt andet rotationsordninger for at 
undgå nedslidning blandt medarbejderne, 
ligesom det er muligt at skifte jobfunktion 
efter længerevarende sygdom eller ulykke.

Jysk Linned Service i Varde servicerer 
hospitaler og plejehjem med vask og 
udlejning af linned og arbejdstøj.

jysk linned service er nomineret til årets 
netværkspris for deres flotte mål for at 
integrere socialt udsatte på arbejdsplad-
sen og for at fastholde virksomhedens 
medarbejdere i et fysisk hårdt erhverv. 

jysk linned service satte for fem år siden 
en målsætning om, at 10 pct. af virksom-
hedens ansatte skulle være fra kategorien 
særligt udsatte. midlerne er blandt andet 
sprogundervisning til nydanskerne, rota-
tionsordninger for at undgå nedslidning, 
og der gøres brug af støtteordninger og 
mulighed for nedsat tid, for at bevare 
medarbejdernes tilknytning til arbejds-
markedet.

Solhjulet A/S er et engrosfirma i 
bjerringbro, som forhandler økologiske 
fødevarer. Virksomheden er kendetegnet 
ved bæredygtighed for såvel varesorti-
mentet som de 52 medarbejdere.

solhjulet er nomineret for sin flotte indsats 
for at integrere socialt udsatte grupper 
fra lokalområdet og forebygge nedslid-
ning blandt de ansatte. Virksomheden 
har medarbejdere med både fysiske og 
psykiske handicap, anden etnisk baggrund 
og i alle aldre. for at sikre en ordentlig 
integration, får medarbejderne tildelt en 
mentor. 

desuden kører virksomheden med bevidst 
overbemanding for at forebygge arbejds-
skader og nedslidning, ligesom der tages 
store individuelle hensyn til medarbejderne.



kategorien: 

oVer 100 ansatte
Lalandia A/S i rødby er en ferieby for 
hele familien. 

lalandia er nomineret til netværksprisen 
2009 for at gøre en stor indsats for at 
ansætte og fastholde socialt udsatte med-
arbejdere blandt andet via et samarbejde 
med det lokale jobcenter. Virksomheden 
rummer medarbejdere med handicap, lige-
som man tager langtidsledige i virksom-
hedspraktik med henblik på fastansættelse.

lalandia har desuden en klar målsætning 
om at øge antallet af medarbejdere med 
anden etnisk baggrund end dansk på alle 
niveauer i virksomheden. derved skaber 
lalandia rollemodeller for de unge med 
anden etnisk baggrund i lokalområdet og 
nedsætter mængden af konflikter med 
samme gruppe. noget, der tidligere var en 
udfordring.

Føtex Silkeborg hører til danmarks store 
dagligvareforretninger.

føtex silkeborg er nomineret for på få år 
at have udskiftet manglen på arbejdskraft 
med en arbejdsplads, som har den laveste 
personaleomsætning og det laveste syge-
fravær i hele føtex-kæden.

føtex silkeborg er en arbejdsplads, hvor 
der er plads til forskellighed. Varehuset 
samarbejder løbende med jobcenter 
silkeborg om afklarings- og optrænings-
forløb for mennesker, der har svært ved 
at komme ind på arbejdsmarkedet selv. 
desuden sørger et systematisk mentor-
program for, at der i hver afdeling er en 
medarbejder, som er uddannet til at hjælpe 
medarbejdere tilbage på arbejdspladsen og 
integrere medarbejdere på særlige vilkår.

Vej & Park Bornholm udfører entre-
prenøropgaver inden for drift, anlæg og 
vedligeholdelse. 

Vej & park er nomineret for en bred og 
gennemtænkt indsats på det sociale om-
råde, som gennemsyrer hele virksomheden. 
samtidig er Vej & park et eksempel på en 
offentlig virksomhed, der formår at tænke 
nyt. 

et godt eksempel er kombinationen af 
behov for arbejdskraft med tiltag for unge 
mennesker, som har svært ved at gennem-
føre en almindelig skolegang. Vej & park 
bornholm har blandt andet skabt sit eget 
uddannelsesprogram for bogligt svage 
unge, der ellers risikerer at blive tabt på 
gulvet. uddannelsen tilpasses den enkelte 
og gennemføres i samarbejde med en 
mentor, som følger eleven hele vejen.



de nominerede Virksomheder

Telehandelshuset Smba er en tele-
marketing- og uddannelsesvirksomhed 
med adresse i taastrup.

telehandelshuset er nomineret for at  
uddanne, ansætte og videresluse personer 
med synshandicap inden for telekommu-
nikation. syv ud af 12 medarbejdere har 
selv handicap. 

telehandelshuset er et godt eksempel 
på, at man kan integrere mennesker med 
svagt syn på arbejdsmarkedet. to ud af 
tre kommer direkte i arbejde, og for at 
skabe tryghed når de færdiguddannede 
udsluses, har telehandelshuset oprettet 
en hotline, som både medarbejder og den 
nye virksomhed kan benytte sig af, hvis 
der er problemer relateret til synshandi-
cappet. Virksomheden blev opstartet med 
støtte, men drives i dag på markedsvilkår.

Havredal gl. Skole i karup tilbyder ud-
dannelse til sent udviklede unge. 

havredal gl. skole er nomineret for at 
skabe plads til udsatte medarbejdere,  
som igen hjælper unge med særlige 
behov ud på arbejdsmarkedet. 12 af de 
25 medarbejdere er selv ansat på særlige 
betingelser på grund af arbejdsskader, 
uheld eller sygdom.

Ved at ansætte mennesker, som har kæm-
pet sig op efter en ulykke eller længere-
varende sygdom, kan skolen fremvise 
rollemodeller for eleverne, de kan spejle 
sig i og se op til. medarbejderne viser,  
at det er muligt at bestride et job, på  
trods af de fysiske eller psykiske handicap 
vedkommende har. og metoden virker.  
90 pct. af eleverne kommer i arbejde  
efter endt uddannelse.

Allehånde Køkken er en socialøkonomisk 
cateringvirksomhed i københavn.

allehånde køkken er nomineret til  
netværksprisen 2009 for at uddanne 
og ansætte døve medarbejdere på alle 
niveauer i virksomheden. 

netop nu har køkkenet tre døve kokke-
elever, to døve chauffører og tre døve 
praktikanter tilknyttet. målet for allehånde 
køkken er at skabe en socialøkonomisk 
forretning, som giver overskud uden  
offentlige tilskud. al overskud gen-
investeres i virksomheden eller går til  
nye projekter for døve. endelig samarbejder 
allehånde køkken med hjælpemiddel-
producenter og forskere for at tilføre ny 
viden om, hvordan døve mennesker kan 
integreres på arbejdspladsen.

kategorien: 

særprisen



Skulptør Paul Erland har 

gennem 11 år udført den 

eksklusive bronze-skulptur, 

som overrækkes til vinderne af 

Netværksprisen, Erhvervslivets 

Ridderkors. 

Skulpturen har en værdi af 

15.000 kroner og fortæller en 

historie om samklang og  

harmoni. Værket kan ses 

som en påmindelse om, at 

samklang mellem ledelse og 

medarbejdere i en virksomhed 

er en forudsætning for at 

udvise socialt ansvar.



 

det nationale netVærk af Virksomhedsledere

det nationale netværk af Virksomhedsledere er et forum af 15 danske erhvervsledere, der tilsammen beskæftiger mere end 
100.000 ansatte. 

netværkets hovedformål er at virke som drivkraft i arbejdet for at begrænse social udstødning og styrke integrationen på 
arbejdsmarkedet. det sker gennem en række forskellige aktiviteter – blandt andet som rådgivende organ for beskæftigelses-
ministeren. netværket afholder hvert år netværksdagen, hvor netværksprisen, erhvervslivets ridderkors, uddeles til tre 
virksomheder, der påtager sig et særligt socialt ansvar. 

du kan få mere at vide om det nationale netværk og dets arbejde hos sekretariatsleder christina schultz. 
e-mail: csc@ams.dk. telefon: 35 28 85 76. www.socialtansvar.net

over hele landet finder du de regionale netværk. de regionale netværk er virksomhedernes mulighed for at samarbejde og 
erfaringsudveksle om det sociale ansvar på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. netværkene er organiseret på en 
enkel og ubureaukratisk måde, uafhængigt af partipolitik og interesse organisationer. Virksomhederne deltager på frivillig 
basis – og ud fra egne præmisser. 

hvert netværk har en inspirator ansat, som skaber rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne.  
målet er at inspirere virksom hederne til at udvikle deres sociale engagement.

du kan få mere at vide om de regionale netværk hos konstitueret netværkschef kurt holm nielsen.  
e-mail: kurt@firmaet-hck.dk. telefon: 40 21 17 88. www.socialtansvar.net

de regionale netVærk



Palle Kruse
senior Vice president, 
danfoss a/s

Lars Vester Pedersen
divisionsdirektør,
falck danmark a/s

Morten Jørgensen
næstformand for netværket
adm. direktør,
lemvigh-müller a/s

Lone Lindsby
direktør for 
hr & organisation,
dsb

Niels Møller Jensen 
adm. direktør,
grundfos a/s

Claus Søgaard-Richter
direktør, 
landbrug & fødevarer

Kurt Holm Nielsen
malermester,  
holm nielsen a/s

Hans-Chr. Schmidt
adm.direktør, 
rynkeby 
maskinfabrik a/s

Torben Schreiber
direktør, 
schreibers  
møbelfabrik

Maarten van Engeland
adm. direktør,
iss facility services a/s

Christina Schultz
sekretariatsleder,
det nationale netværk  
af Virksomhedsledere

Dan Boyter
formand for netværket, 
direktør,
pressalit group a/s

Anne Bornfeld
personaledirektør,  
ibm danmark a/s

Palle Juliussen
direktør,
post danmark a/s

Poul Erik Pedersen
adm. direktør,
metro cash & carry
danmark aps

Anders Jensen
bankdirektør,
nordea bank danmark a/s



danske handicaporganisationer

danske handicaporganisationer blev stiftet i 1934 og fejrer 75-års jubilæum i 2009. danske handicaporganisationer er en 
interessepolitisk organisation, der arbejder med handicappolitiske emner inden for alle aspekter af samfundslivet. de 32 orga-
nisationer i danske handicaporganisationer repræsenterer alle slags handicap og har tilsammen over 330.000 medlemmer. 

på landsplan søger danske handicaporganisationer at få indflydelse ved henvendelser til folketing, regering og ministerier. 
danske handicaporganisationer er repræsenteret i en række råd, nævn og udvalg, blandt andet lokale beskæftigelsesråd og 
forskellige ankenævn.

på netværksdagen overrækker danske handicaporganisationer fem særlige jubilæumspriser til virksomheder eller enkelt-
personer, der har gjort noget særligt for at skabe plads til personer med handicap.

Leif Sylvester har skabt  

Danske Handicap organisationers 

jubilæumspris
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Adchara Andersen so.su.hjælper frederiksberg kommune
Anders Reitov projektkonsulent, nlp coach danske handicaporganisationer
Anette Lydia Christensen gruppeleder ældrecentret møllemærsk
Anja Knudsen projektkonsulent high:five
Anne Castleman informationsmedarbejder ligeværd
Anne Hyllested afdelingsleder forenede hr
Anne Marie Sølvsten socialrådgiver gigthospitalet
Anne-Birte Kylling direktør discus a/s
Anne-Marie Hansen erhvervspolitisk konsulent landbrug & fødevarer
Annemette Kirk Heegaard socialrådgiver havredal gl. skole
Annette Buxbom arbejdsmarkedskonsulent frederiksberg jobcenter
Annette Nørgaard hr-medarbejder tryg
Avijaaja Olesen gladsaxe kommune
Bedri Istrefi projektleder high:five
Bent Oldenborg projektkonsulent bornholms regionskommune
Bente Nissen kosulent center for aktiv beskæftigelse
Berit Weyhe køkkenleder plejecentret sølund
Betina Polzin marketingcoordinator Quilts of denmark
Bettina Kyø kommunikations- og projektmedarbejder haraldsgadekvarterets områdeløft, center for bydesign, københavns kommune
Betty Nørgaard Nielsen chefkonsulent danske handicaporganisationer
Birte Schultz projektkoordinator kursuscentret haderslev handelsskole
Bjarne L. Andersen koordinator Vej & park bornholm
Brita Stallknecht salgsleder incita
Britt Nielsen pædagog
Bruno Jeggesen formand s.i.s
Camilla Behrend fuldmægtig arbejdsmarkedsstyrelsen
Camilla Birch Johansson novo nordisk a/s
Carsten Hussing ingeniør høreforeningen
Charlotte Gunnarsen projekt konsulent danske handicaporganisationer
Christa Hauser afdelingsleder danske handicaporganisationer
Christensen info-medarbejder bocenteret hedelunden
Christian Wanek partner Wanek & myrner
Christian Bundgaard
Christian Kaab Hesselholdt administrationschef malerselskabet sbm a/s
Christian Schou journalist danmarks radio
Christina Munksgaard hr-partner dansk supermarked
Christina Schultz sekretariatsleder det nationale netværk af Virksomhedsledere
Christine Friis massør jan juul massage
Claus Bindslev direktør bindslev a/s



Claus Hjort Frederiksen finansminister finansministeriet
Claus Stærmose elev havredal gl. skole
Connie Hasemann direktør telehandelshuset
Constance Hegner kampagnemedarbejder danske døves landsforbund
Dan Boyter ordførende direktør pressalit group a/s
Ditte Vigsø Vicedirektør great place to Work institute
Dorte Boesby phd studerende det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
Dorte Riis Hensen designer manometer grafisk design
Elise Andersen socialrådgiver og virksomhedskosulent jobcenter billund
Ellen Hauge Vaskerimedarbejder jysk linned service
Ellen Marcussen csr-projektleder pressalit group a/s
Else Pedersen dansk, regne og udslusningslærer havredal gl. skole
Elsebeth M. Pedersen souschef drop in Værksted
Erik Brødbæk arbejdsmiljøchef coop
Erik Zinck direktør behandlingscenter møllen
Eva Seyffert projektleder iss
Fie Illum Jessen consultant det socile indeks
Finn Amby konsulent ankerhus a/s
Finn Esben Hansen kaptajn foreningen til søfartens fremme
Finn Riis Larsen ingeniør helsingør fjernevarmeforsyning
Finn Schmidt Holm direktør ame rengøring aps
Finn Vestergaard  hr direktør iss
Flemming Enevold skuespiller
Frank Paulsen pædagogisk kompetenceudvikler specialisterne
Geske Nyholm Virksomhedskonsulent incita
Gunnar Thykjær regionsdirektør falcks redningskorps, region midt
Hanne Lassen arbejdsmiljøkonsulent center for parkering
Hanne Lund Madsen direktør hlm consult
Hanne Tidemand områdechef københavns kommune/center for parkering
Hans Brewaeys daglig leder danhostel faxe
Hans Gaarn Svendsen arbejdsmiljøchef nykredit
Hans Poulsen direktør aorta
Hans Struer telemarketingsassistent telehandelshuset
Hardy Uth pædagog Varde kommune
Hedvig Hauge uddannelsesansvarlig sygeplejerske samsø kommunale hjemmepleje
Helle Asmussen fuldmægtig københavns kommune
Helle Holt seniorforsker det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
Helle Isaksen personalechef dansk supermarked
Helle Lund direktør center for balance mellem arbejdsliv og familieliv



Helle Marie Hansen leder ældrecentret møllemærsk
Helle Aaen fuldmægtig integrationsministeriet
Helle Aagot projektleder high:five
Henning Jakobsen direktør lunden engineering aps
Henrik Myrner partner Wanek & myrner
Henrik Riber kommunikationschef allehånde køkken
Ida Agerbæk hr konsulent dsb
Ilse Dickmeiss fuldmægtig arbejdsmarkedsstyrelsen
Inger Andersen produktionschef jysk linnedservice
Inger Lautrup direktionssekretær pressalit group a/s
Inger Steen Møller direktør huset Venture nordjylland
Isabel Canto Larsen socialpædagog mørdrupskolen espergærde
Isabella Lo direktør be my best
Jakob Skriver administrerende direktør full circle
Jakobine Hoseassen gladsaxe kommune
Jan Christensen aktivitetsmedarbejder områdesekretariatet
Jan Fristrup cand. merk. jur.
Jan Høgelund seniorforsker det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
Jane Møller Algreen personalekonsulent lemvigh-müller a/s
Janne Hansen fag og udviklingschef institut for blinde og svagtsynede
Janni Provstgaard telemarketingsassistent telehandelshuset
Jeanette Lagoni gruppeleder ældrecentret møllemærsk
Jens Broman dh fu-medlem dh
Jens Hørby Jørgensen cand. sciend pol.
Jens Romundstad hr-udviklingschef dagrofa a/s
Jens Rosenthal salgschef dk Quilts of denmark
Jesper Fønss konsulent danske handicaporganisationer
Jesper Switzer Møller arbejdsmarkedskonsulent jobcenter ringsted
John Bidstrup håndværker Vej & park bornholm
John Pedersen handicapchef a/s naesborg
Josefin Hörnqvist student det nationale netværk af Virksomhedsledere
Julie Fabian socialrådgiverstuderende
Julie Gyllenøhr afdelingsleder cube
Jutta de Place socialrådgiver gigtforeningen
Jørgen Ekberg Videoproducer / instruktør / fotograf deloitte
Jørgen Aaboe centerchef jobVision a/s
Kaj Borkmann arbejdsmarkedskonsulent jobcenter randers
Karen Borup socialrådgiver novo nordisk a/s
Karen Il Wol Knudsen projektkonsulent Vidensnetværket
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Karin Bilstrup bestyrelsesmedlem havredal gl. skole
Karin Bredal produktionsmedarbejder Quilts of denmark
Karin Olsen afdelingschef jobcenter københavn
Karl Kirkedal sekretariatsleder områdesekretariatet bolig hjørring
Karsten B. Vester konsulent Virksomhedsnetværket
Kaspar Habersaat Bach head of group, communications iss
Kent Svenstrup praktikant, corp. comm. pressalit group a/s
Kim Bentzen koordinerende medarbejder jobcenter københavn
Kim Bilsøe Lassen konferencier
Kim Østergaard Jensen Varehuschef føtex
Kirsten Draiby leder center for arbejdsfastholdelse
Kirsten Fabian centerleder havredal gl. skole
Klaus Bolving personalechef solhjulet a/s
Klaus Christensen psykolog spastikerforeningen
Klaus Lund-Jensen kaptajn lokalstøtteelement bornholm
Knud F. Bovtrup koordinator kb elektronik
Kristoffer Boesen konsulent danske handicaporganisationer
Kurt Holm Nielsen malermester malerfirmaet holm nielsen a/s
kurt Pedersen inspirator det regionale netværk bornholm
Kurt Pedersen projektleder high:five
Lars Duvander Højholt kordinator bindslev a/s
Lars Hilberg personalechef brfkredit
Lars Juul Jørgensen afdelingschef jysk linnedservice
Lars Knudsen kampagnemedarbejder danske døves landsforbund
Lars Thordahl direktør experiencepartner a/s
Lars Vester Pedersen divisionsdirektør falck
Lasse Borg driftschef bilriget
Laura Hay rådmand sociale forhold og beskæftigelse
Lene Hjorth projektchef brfkredit
Lene Lissau direktør Work logic (nordsjællands erhversnetværk)
Line Nørregaard projektleder Wanek & myrner
Linna Palmqvist consultant det socile indeks
Lis Wermelin fuldmægtig Vej & park bornholm
Lise Gommesen sygeplejerske - gruppeleder samsø kommunale hjemmepleje
Liselotte Jensen afdelingschef great place to Work institute
Lone Carmel trivselsrådgiver relazion
Lone kristiansen Vaskerimedarbejder jysk linned service
Lotte Andersen csr og personalechef iss
Lotte Römer foredragsholder



Maja Roesen student danske handicaporganisationer
Malene Frost produktionskordinator bindslev a/s
Malene Lundén leder elverkongens datter
Maria Møllerstrøm Mikkelsen konsulent teknologisk institut
Marianne Husted projektleder Virksomhedsnet Viborg/aristopack
Marianne Linér socialrådgiver, hr-udviklingskonsulent grontmij | carl bro
Marianne Madsen økonomi og driftsleder samsø kommunale hjemmepleje
Marie Honoré kommunikationsrådgiver kaster gaardbo
Mathias Johannsen telemarketingschef telehandelshuset
Mette Maria Haugaard Kristensen projektkonsulent håndværksrådet
Mette Petersen inspirator det regionale netværk sjælland
Mette Raun konsulent danske handicaporganisationer
Mette Rønau direktør center for aktiv beskæftigelse
Michael Juhl sygeplejerske det lokale beskæftigelsesråd - københavn
Michael Lauritsen direktør comwell borupgaard
Michael Mogensen inspirator netværk storkøbenhavn
Mikael V. Jakobsen formand landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede
Mille Stilling erhvervschef gladsaxe kommune
Mogens Lindhard social responsibility manager grundfos a/s
Morten Jørgensen administrerende direktør lemvig-müller
Maarten van Engeland direktør lemvig-müller
Nicolai Elberling frontløber og ledelseskonsulent kunsten at mestre
Niels Due Jensen koncernbestyrelsesformand grundfos management a/s
Niels Ebbe direktør solhjulet a/s
Niels Feerup salg- og marketingdirektør lalandia
Niels Gregers Hansen head of hr nordic banking nordea 
Niels Møller Jensen administrerende direktør grundfos a/s
Niels Peter Pedersen direktør incita
Niklas Mikkelsen hr-projektleder brfkredit
Nille Presskorn statsaut. ejendomsmægler mde restaurantmatch
Nomi Skovgaard centerchef teknologisk institut
Ole Bilstrup bestyrelsesmedlem havredal landbrugsskole
Ole Hessel projektchef high:five
Ole Schmidt bestyrelsesformand havredal gl. skole
Ove Lund cand.psyk. telehandelshuset
Palle Kruse direktør the danfoss group
Peder Søgaard-Pedersen konsulent di handel
Peder Villadsen konsulent manvision
Per Bech Grønning arbejdsmarkedschef guldborgsund jobcenter
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Per Henrik Gravgaard Svendsen konduktør malerselskabet sbm a/s
Per Jacobsen lærer dh, beskæftigelsespolitisk udvalg
Pernille Ravn hr-konsulent jp/politikens hus a/s
Pernille Steen Pedersen fuldmægtig arbejdsmarkedsstyrelsen
Peter Jørgensen direktør huset Venture danmark
Peter Møller Jensen Vice precident Visa europe
Peter Skousen administrations chef Quilts of denmark
Petra Krab sparringspartner & coach fokus punkt
Pia B. Jakobsen souschef havredal gl. skole
Pia Danielsen personalechef lalandia
Pia Jørgensen Vaskerimedarbejder jysk linned service
Piet Juul Birch analysechef marselisborg praksisvidencenter
Poul Erik Pedersen administrerende direktør metro cash & carry
Poul Hansen projektleder jobcenter københavn, arbejdsmarkedscentret
Poul Philipsen partner jobkonsulenterne.dk
Rasmus Duus telemarketingsassistent telehandelshuset
Rasmus Vesterager it-medarbejder havredal gl. skole
Rikke Bech Harning teamleder atp
Rikke Strøyer Christophersen kommunikationsmedarbejder nextjob
Rikke Thygesen netværkskonsulent executive networking
Sara Lisa Engeborg multimedie designer manometer grafisk design
Sarah Gregersen proceskonsulent crs+
Signe Hinz Andersen projektkoordinator institut for menneskerettigheder
Simon Rosenkrands hr-konsulent dansk supermarked
Simon Sheard direktør allehånde køkken
Sine Jung Gormsen hr-konsulent dsb hr
Solvej Hune seniorkonsulent, projektleder teknologisk institut
Steen Juhl Olesen erhvervschef erhvervsrådet i høje-taasstrup
Susanne Alexander gruppeleder - demenskoordinator samsø kommunale hjemmepleje
Susanne Beck afdelingschef samsø kommunes hjemmepleje
Susanne Jessen Petersen sekretær ældrecentret møllemærsk
Susanne Wærling klagechef center for parkering, teknik- og miljøforvaltningen
Susi Larsen produktionschef Quilts of denmark
Susie Bøgh Nielsen socialrådgiver novo nordisk a/s
Suzanne Gamborg medlem og netredaktør det lokale beskæftigelsesråd - egedal
Sven Hasemann projektleder naviair
Søren K. Andreasen projektleder jobcenter københavn
Søren Løgstrup administrerende direktør Quilts of denmark
Tanja B. Jensen sekretariatschef styregruppen i socialt netværk



Teis Gyllenborg hr-partner dansk supermarked
Thomas Mandrup seniorleder, corp. comm. pressalit group a/s
Thomas Wibling coach og foredragsholder Wibling coaching
Thomas Wibling coach og foredragsholder Wibling coaching
Thorkil Sonne stifter specialisterne
Tilde Bertelsen student high:five
Tina Pedersen inspirator det midtjyske netværk
Tine Freisleben konsulent bindslev a/s
Tine Karkov telemarketingsassistent telehandelshuset
Torben Dam Jensen kontorchef arbejdsmarkedsstyrelsen
Torben Kure-Deleuran udviklingschef Vestegnens erhvervscenter
Torben Møller Pedersen entrepriseleder Vej & park bornholm
Tove Skrædder gruppeleder samsø kommunale hjemmepleje
Toyah Hunting partner csr+
Trine Aabo Andersen underdirektør højteknologifonden
Ulla Klinker specialkonsulent erhvervs- og selskabsstyrelsen
Ulla Palm instruktør samuraia
Ulla Petersen jobkonsulent nextjob
Ulla Seerup udviklingschef discoVer a/s
Ulrich Bang projektmedarbejder haraldsgadekvarterets områdeløft, center for bydesign, københavns kommune
Vinni Østerbæk gruppeleder samsø kommunale hjemmpleje
Virgil Emanuel Dinca elev tryg
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netværksdagen arrangeres af det nationale netværk af Virksomhedsledere 
i samarbejde med beskæftigelsesministeriet.

det nationale netværk af Virksomhedsledere 
c/o arbejdsmarkedsstyrelsen 
holmens kanal 20 
1016 københavn k 
 
sekretariatsleder christina schultz 
telefon: 35 28 85 76 
e-mail: csc@ams.dk 
 
 
www.socialtansvar.net 
www.netvaerksprisen.dk


