Gjør bærekraft til en styrke for virksomheten!
De fleste har hørt om ordet bærekraft og at det er viktig å bli mer bærekraftig. Mange har
derfor begynt å tenke på integrering av bærekraft i sine virksomheter. Her er tre grunner
til at virksomheter bør bli mer bærekraftige:
1. FNs bærekraftsmål gjelder for alle - myndigheter, forretningsvirksomheter og organisasjoner, og krever at alle må tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige og
naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner.
2. Forventningene og kravene om tiltak for å bli mer bærekraftige betyr i praksis at de

som gjør tiltak etterhvert blir sett på som mer attraktive og relevante enn de som ikke
gjør det - og det gjelder ikke bare dem som nyter godt av tjenestene og/eller produktene, men også av ansatte og støttespillere.
3. Forskning viser at integrering av bærekraft i virksomheten er lønnsomt, og viser 18%
høyere avkastning for forretningsvirksomheter som har integrert bærekraft i sine
strategier enn de som ikke har det.

NIDECON har omfattende kompetanse og erfaring innen bærekraft, og
bistår myndigheter, forretningsvirksomheter og organisasjoner med tiltak for å bli mer
bærekraftige. Vi tilbyr tjenester på norsk og engelsk.

Les mer om NIDECON og våre metoder på neste side!
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NIDECON
NIDECON er en gruppe erfarne konsulenter som gikk sammen i 2020 for å kunne tilby
helhetlige tjenester til offentlige og private aktører. Nedenfor kan du lese om våre fremste
eksperter på å gjøre bærekraft til en styrke for virksomheter.
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METODER
 Rådgivning - f.eks. i form av
nyttige grep som kan sette
igang implementeringsprosessen, eller bistand til etablering av en handlingsplan
 Introduksjonskurs (E-kurs) for
ansatte for å skape interesse og
entusiasme for bærekraft
 Kurs for ledere - som bl.a. skal
gi motivasjon og verdier knyttet
til bærekraftsmålene, samt
prosessverktøy for implementering
 Workshops - for å øke forståelsen, motivere og sette mål for
implementeringen
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