
 

 
 

 
Kære medlem .

SPRINGER DU OGSÅ OVER HVOR GÆRDET ER LAVEST?
Det er nok grænseoverskridende for de fleste at blive konfronteret med ovenstående postulat - og
dernæst få at vide at man formentlig også er luddoven. Men det er ikke desto mindre helt legale udsagn,
når de kommer fra Søren Bøge Pedersen, der lige på den anden side af sommerferien, skal lære os om
fænomenet 'NUDGING'. I livet af i dag kører vore hjerner på højtryk, men den biologiske udvikling er slet
ikke fulgt med farten i samfundet. Så hvordan gør vi det nemt for overbelastede hjerner at fange vore
signaler uden at hjernen skal på overarbejde. Det er nudging og det er 19. august på Roskilde Office
Space!

Hvis du også gerne vil springe over det manuelle arbejde i din virksomhed, så er digitalisering og
automatisering en eminent måde at give hjernen en tiltrængt pause. Det kan få enhver normal hjerne op i
det røde felt at følge med de mange nye løsninger på det digitale område, men har vi så Erik Buchwald
fra First Consulting og Torben Kristensen fra Erhvervshus Sjælland til at gøre for os. Det er deres job at
følge med - og deres ret at uddele puljer med delvis betalte konsulentydelser til virksomheder, der vil
bruge digitalisering i deres strategi og vækstplan. Ansøgningsfrist for puljer 1. september, så kom forbi og
hør om mulighederne, og hvordan du eventuelt kan blive en del af feltet!

Din hjerne er givet også indrettet til, at du hellere vil kigge på dine egne slides end på publikum, når du
holder en præsentation. Som konsekvens sidder alle og kigger på slides, og det kan fratage din
præsentation både nærvær og nerve! Tommy Krabbe er professionel oplægsholder, og han har over tid
besluttet, at der ikke længere skal bruges powerpoint, men i stedet virkemidler som humor, kropssprog
og andre visuelle effekter. Kom og lær om den naturlige præsentation fra en person, der selv leverer en
sådan landet rundt på næsten daglig basis. 31. august, tilmelding nedenfor.

I sidste uge afholdt vi kurset 'Bryd Isen og skab relationer i det fysiske møde', hvor det fornemmedes at
nogle hjerner skulle arbejde meget hurtigt, hvis man stod over for en fremmed til en reception eller et
netværk. Derfor vil vi gerne gøre det ekstra nemt for jer at komme til medlemsnetværk på RO's torv den
25. august kl. 08.00. Du skal simpelt hen bare dukke op, så skal vi nok sætte scenen og holdene til en
hyggelig og konstruktiv sensommernetværksmorgen. PS der er stadig enkelte pladser, hvis du vil
springe på Veterantoget med medlemsnetværket og krydse Hedelandet den 30. juni

Dette var lige det hurtige overblik over, hvad du kan glæde dig til i august, når du kommer tilbage fra en
velfortjent sommerferie! Erhvervsforums nyhedsbrev tager sig også en sommerpause og lander igen i din
indbakke den 7 august kl. 05.57. Til da håber vi, at du får en dejlig sommer med mulighed for at få
hjernen ned i behørigt tempo!
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Zibrandtsen Consulting ApS
Zibrandtsen Consultings hovedmission er at sikre, at mennesker trives under uddannelse og i
arbejdslivet! Virksomheden udfolder menneskers fulde potentiale ved at kortlægge de personlige
kompetencer, som der mangler fokus på i vores uddannelsessystem og også ofte i arbejdskarrieren.
Virksomheden er meget optaget af at assistere unge inden de rammer en 37-timers arbejdsuge. Der
undervises derfor i ”Brobygningsforløb” på universiteter og for mennesker godt i gang med arbejdslivet.
Mennesker bliver klogere på sig selv i disse processer og, kan bruge sig selv på en smartere måde. Og
som bonus bliver de mere opmærksom på, hvilke opgaver og roller, som man trives med. Virksomheden
leverer også klassiske HR ydelser bl.a. i form af kvalitetssiksret rekrutteringsassistance, hvor
virksomheder efterspørger kvalitetssikring i de afsluttende samtaler med bl.a. interview, test og
assessments.

Startupkit: Fokus på de personlige kompetencer er også omdrejningspunktet i Startupkit, der er et fælles
projekt mellem Zibrandtsen Consulting og Jobagenterne med udgangspunkt i Vækstfabrikken, Musicon.
Startupkit er et helt speciel designet forløb for iværksættere og selvstændige, hvor der lægges ekstra
vægt på, at ejerlederen får helt konkrete værktøjer til lettere at kunne håndtere de mange opgaver, som
en iværksætter eller selvstændig står over for. Erhvervsforum Roskilde har bl.a. brugt Startupkit til
udvalgte iværksættere i Roskilde Kommune.

Kontaktoplysninger til Lone Zibrandtsen:
Hjemmeside zibcon.dk
e-mail: lone@zibcon.dk, info@startupkit.dk
mobil: 20482419

https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-ros-torv-by-morning/
https://zibcon.dk/
https://zibcon.dk/
mailto:lone@zibcon.dk
mailto:info@startupkit.dk


 

Roskilde Kropsterapi
Har du brug for en pause?
Tag dig tid til afspænding og refleksion, hos Roskilde Kropsterapi tilbydes samtale og psykomotorisk
behandling centralt i Roskilde.
Den blide psykomotoriske behandling kan øge velvære, berolige dit nervesystem og styrke din
kropsbevidsthed. Rabat til studerende, pensionister og ledige.

Maja Bruuns baggrund:
Psykomotorisk terapeut dap og psykoterapeut, medlem af Psykoterapeutforeningen.
Efteruddannet i narrativ supervision, kognitiv alkoholbehandling og psykomotorisk stress- og
traumebehandling.

Kontaktoplysninger:
Roskilde Kropsterapi, Hersegade 20, 4000 Roskilde, Telefon 30248848
Hjemmeside: roskildekropsterapi.dk
E-mail: kontakt@roskildekropsterapi.dk
 

 

SERVITIZATION ER INNOVATION OG ØGET OMSÆTNING -
GRATIS KONFERENCE 2. SEPTEMBER

Servitization er integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter og er allerede en
central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Forskningen peger på, at der er et stort
uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at tænke services ind i deres kerneforretning.
Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles, at det

http://roskildekropsterapi.dk
http://roskildekropsterapi.dk
mailto:kontakt@roskildekropsterapi.dk
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/06/Innovationskonference-i-N�stved-2.-september-2020-Roskilde.pdf


er koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for
forretningsmodellen. Tesen er at du kan øge din omsætning betydeligt, og med programmet følger gratis
konsulentbistand! Programmet er relevant for veletablerede fremstillingsvirksomheder. Du kan læse mere
og tilmelde dig konferencen i Næstved den 2. september, hvor Erhvervsforum er medarrangør.
Mere info og tilmelding her: Innovationskonference 2. september 2020
 

ERHVERVSFORUMS BESTYRELSE KONSTITUERET -
RUNE TARNØ FORTSÆTTER SOM FORMAND

I forbindelse med Erhvervsforums generalforsamling den 29. maj var der skiftedag på 3 poster, således
at der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem og to suppleanter! Nyt bestyrelsesmedlem blev Jesper
Steen Christensen, Erhvervsdirektør hos Danske Bank, og som nye suppleanter valgtes Tommy Krabbe,
TommyKrabbe.dk og Jørgen Lauritsen, Optimax. Bestyrelsen besluttede endvidere ved den
efterfølgende konstituering, at Rune Tarnø, TVC Advokater, fortsætter som formand, mens Morten Bo
Berthelsen, Roskilde Kopi & Print fortsætter som næstformand. Du kan se den samlede bestyrelse her
(scroll ned på siden):
Erhvervsforums bestyrelse
 

HAR DU DU EN IDE DER ER GO' NOK TIL GO' MORGEN
DANMARK?

I uge 27 sætter GO' morgen Danmark i samarbejde med Erhvervshusene fokus på gode ideer, og ugen
igennem vil iværksættere komme forbi og præsentere deres 'GO'e ideer'. Har du en god ide og en
iværksætter i maven kan du få lejlighed til at pitche din ide og få feedback af et ekspertpanel! Har du
endnu ikke en god ide, kan du stadig nå at få en, men det skal være inden den 30. juni hvor
ansøgningsfristen lukker.
Læs hvordan du ansøger og om det videre forløb her: En go´ idé
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Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
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Afmeld Nyhedsbrev
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