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Baggrund. 
 
CBAF har sat fokus på fremtidens arbejdsplads og fremtidens bedste ledelsespraksis sammen med 

erhvervsfolk.                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Vi har i vores baggrundsrapport ”Fremtidens arbejdsplads er her allerede og fremtidens bedste 

ledelsespraksis” peget på 6 vigtige trends, vi står over for og disses betydning for virksomhederne. Der er 

ingen tvivl om, at konsekvenserne af disse udfordringer påvirker virksomhedernes forretningsmodel, og 

påvirker hele organisationen, ledelsessystemerne, arbejdsprocesserne og stiller nye krav til fremtidens 

ledelsespraksis. 

 

Det er tid til at komme på forkant med fremtidens bedste ledelsespraksis og fremtidssikre virksomheden. 

 

 

6 trends der påvirker din organisation, samarbejde og ledelse 
Trend 1: Globalisering 2.0  

Globalising er væsentlig forandret fra den traditionelle opfattelse af globalisering. Globalising 
2.0. er globalisering af viden, af talentmassen, samt konsekvenserne af en stigende global 
middelklasse, der har stor indflydelse på forretningsmiljøet, afsætning, talent og ledelse. 

 
Trend 2: Flergenerations arbejdsstyrke - udfordrer ledelsestænkning  

Vi har 4 generationer på arbejdsmarkedet. 4 generationer med forskellige værdier, forskellige 
tilgange til arbejdet, som har forskellige måder at kommunikere på, samarbejde på og 
forventninger til lederen og virksomhederne. Hvordan leder man da? Hvordan kombinerer vi 
nye og traditionelle arbejdsstile og forbedre produktiviteten og arbejdsprocesserne?  

 
Trend 3: Work life balance med skarp kant til performance  

Work life balance i det 21. århundrede handler om mere end børn og livsfaser. Håndtering af 
balancen mellem arbejde og privatliv og interaktionen mellem arbejde og privatliv har direkte 
betydning på performance og bundlinje. Vi kalder det ledelse af work life balance 2.0 

 
Trend 4: Kampen om talenterne intensiveres  

Den omvendte generationspyramide slår os for alvor som en boomerang. Kampen om 
talenterne er både global og lokal. Mange danske talenter vil gerne til udlandet. Vi ser i 
stigende grad udenlandske talenter forlade Danmark. Vinderne bliver dem, der kan skabe 
vækst, nye karriereveje og rumme diversitet 2.0. Hvordan leder man i det 21. århundrede? 
Hvordan hvilken strategi og systemer er vinderstrategien? 

 
Trend 5: Teknologien giver nye vækst og innovationsmuligheder  

Allerede nu ændres spillepladen væsentligt for mange virksomheder. Mange brancher 
udfordres af nye måder at levere samme ydelse på eller et ”omdefinere” ydelsen eller 
produktet. Kunderne involveres mere i købsbeslutningerne, der er mange nye måder at 
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arbejde på – det vi også kalder flere forskellige arbejdsstile – der kan skabe vækst i 
virksomheden. Det har stor indflydelse på organisationen, for ledelse og samarbejde. Hvordan 
kan vi fremtidssikre vores virksomhed? Hvad skal vi være opmærksomme på? 

 
Trend 6: Bæredygtighed er forudsætning for konkurrenceevne 

Bæredygtighed er ”licens to operate” fremover. Forretningsmiljøet er efter krisen er blevet 
mindre tolerante over for virksomheder og deres lederes handlinger. Presset for 
bæredygtighed ser vi fra både talenterne, og arbejdsstyrken, kunder, regeringer mv.  

Men bæredygtighed er også blevet en forudsætning for konkurrenceevne. Dette ses i forhold 
til nye arbejdsprocesser, produkter og innovation. Men også i forhold til, at bæredygtighed i 
det 21. århundrede er universel bæredygtighed. Det vil sige, at den enkelte ledere som 
medarbejder må tænke konsekvenserne af egen handling i gennem i forhold til, hvordan de 
påvirker organisationen, medarbejdernes handlinger og adfærd samt virksomhedens 
bundlinje. 
 

 

Med ”vidensnetværket” Fremtidens bedste ledelses praksis og CBAF” ønsker vi at medvirke til at 

”fremtidssikre” virksomhederne og påvirke samfundsdebatten, således at vi allerede nu er klar til at agere 

på de udfordringer, vi allerede ved har betydning nu og i fremtiden.  

 

 
Deltag og kom på forkant 
 
 

 

 

 

Vi har etableret Charter for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv – eller CBAF. Charter for Balance 

mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) er en strategi og et værktøj til at udvikle din forretning.  CBAF kobler 

fremtidens krav til ledelse og konkurrencedygtighed med de trebundlinjer: People, Planet og Profit på nye, 

banebrydende områder. 

 

Forløbet er baseret de konkrete ledelsesudfordringer, vi på grund af de konkrete trends allerede nu kan se 

påvirker virksomhederne.   I de næste 3 år kommer vi bagom, hvad det kan betyde for jeres virksomhed. jfr. 

nedenstående figur.  

 

”Medarbejdernes indre work life balance skal have topledelsens 1 prioritet sammen med 

udviklingen af en ”Killerstrategy” McKinsey Quarterly, 2012 
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Dit udbytte ved at deltage: 
 

Next best ledelses praksis 

 

� Du kommer på forkant med ”next best praksis” 

� Forbedret konkurrenceevne ved at være på forkant med fremtidens ledelsesudfordringer 

� Styrket potentiale for tiltrækkelse og fastholdelse af medarbejdere 

� Styrket potentiale for leder- og virksomhedsudvikling 

� Du får værktøjer  

� Du deltager i ledelsesdialoger med andre i gruppen med fokus implementering  

� Du får sat fokus på individuel bæredygtighed i ledelse 

� Du lærer om ledelse efter principperne i work life balance 2.0 – resultater gennem mennesker 

 

Du får viden og indsigt, der bringer dig videre 

 

� Du kommer på forkant med den sidste nye viden, som du kan benytte i din ledelse og i 

virksomhedens strategi- samt HR  

� Mulighed for at dele dansk og international viden og værktøjer samt lade sig inspirere fra andre 

virksomheder 

� Du får adgang til viden gennem vores intranet, som du kan komme tid, når du har brug for det 

 

Du får et netværk af ledere: 

 

� Der arbejder med egen ledelse 

� Sætter fokus på fremtidens bedste ledelsespraksis 

CBAF - Charter

Strategi

Ledelse

Retningslinjer

Tænketank

People, Planet, 
Profit

Fremtidens 
bedste 

ledelses 
praksis

”Leder, der leder efter ”People first” strategien, med fokus på mennesker og 

relationer, har bedre muligheder for at skabe en outstanding performance end 

ledere, der styrer efter stærk kontrol og målstyring..” Work Foundation,Lancaster 

University 



 

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Strandvejen 329, 2980  Kokkedal, Telefon 70 232221 
www.cbaf.dk e-mail: info@cbaf.dk 

 

 
 

4 

� Der gennem deltagelse og ledelse efter Charterets ledelsesprincipper er med til at sætte en ny 

dagsorden for ledelse  

 

Du skaber resultater, der bringer dig og din virksomhed videre 

 
 
Spinoff: People, Planet og Profit, der integreres og skaber synlige resultater 

 
� Fremmer tiltrækkelse og fastholdelse af medarbejdere 

� Integrerer forretningen, ledelses og People, Planet and Profit 

� Deltagelse i CBAF giver retningslinjer og synlighed i arbejdet med virksomhedernes 

samfundsansvar, herunder principperne i Global Compact People, Planet and Profit 

Markedsføring – branding 

 
Når I deltager i Fremtidens bedste ledelsespraksis og Charteret bliver i markedsført med mindre i fravælger 

dette. Dette betyder, at I får Charterets logo, som I kan benytte på hjemmeside eller i jeres materialer om 

CSR. Ved at deltage i Charteret er I nemlig også med til at sætte en ny vækstdagsorden gennem Charterets 

principper. 

 

Sådan foregår dette 

 

Tilmelding og samarbejdsaftale lukkes i 2012. Det er målet, at vi kan starte markedsføringen og PR ultimo 

december 2012 og primo januar, 2013.  

 

Alle deltager bliver bedt om at komme med en motivation for deltagelse, som eventuelt kan benyttes i 

presseøjemed. 

 

For deltagerne er der ingen aktiviteter i 2012 udover motivation for deltagelse, og tilkendegivelse af om 

pressen må kontakte virksomheden og i givet fald, hvem der er kontaktperson. 

 

 
Anm. PPP = People, Planet og Profit 

 
I perioden 2013 til 2015 er der følgende aktiviteter årligt: 

 

• 2 møder. Der ligger et både i første halvår og i sidste halvår. På møderne bliver deltagerne 

præsenteret for viden, problemstillinger m.v. som man forholder sig til og diskutere med henblik på 

løsninger. Dokumentationen kommer på ekstranettet. 

2012

• Samarbejdsaftaler

• Branding

• PR

2013

• Opstart

• Tema 1

• Møder

• November 
spørgeskema PPP

2014

• Tema 2

• Møder

• November PPP

2015

• Tema 3

• Møder

• November ppp

• Lederkonfence
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• Besvarelse af spørgeskema vedr. People, Planet og Profit. Vi går ind og arbejder anderledes med 

People, planet og profit i forhold til fremtidens ledelse. De erfaringer vi får fra arbejdet i år 2013 og 

besvarelserne bliver bearbejdet og benyttet til konkrete nye guidelines ide følgende år 

• Temaemner: Temaerne er nøje tilrettelagt med udgangspunkt i de 6 trends. Vi starter med 

flergenerationsarbejdsstyrken og individuel bæredygtighed 

• Alle får et login til vores ekstranet. Her vil den opsamlede viden, dialoger, værktøjer m.v. ligge til 

rådighed 

Møderne foregår hos deltagerne i henholdsvis København og Jylland. 

 

Tilmelding 

 

Man tegner sig for hele forløbet. Det vil sige 3. år.  

Faktureringen sker ved tilmelding og betaling netto kontant 1 måned. 

 

Pris: Leder 

 

� Pris kr. 5000,00 + moms  

 

Pris: Virksomhed inkl. Ekstra modul målrettet CSR rapportering 

 

� Pris kr. 10.000 + moms  

 
Dato: 

 

Jylland/Fyn: planlagt den 21. maj, 2013 og 31. oktober, 2013 

Storkøbenhavn: den 30. april og 29. oktober, 2013 

 

Vært: Vi er hos en af de deltagende virksomheder. 

 
Kontakt: 

 

Helle Rosdahl Lund, CBAF 

Telefon + 45 40147360 

Mail: helle@cbaf.dk 

 

Advisory Board 

 

Rune Sørensen, Partner Flensby & Partners 

Alice Meulengracht, Hearthperformance 

John Damm Scheuer, Lektor i organisationsforandring på Institut for Kommunikation, Virksomhed og 

Informationsteknologier på Roskilde Universitet. 
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OM CBAF 

 

Viden og indsigt, der bringer dig videre 

 

� CBAF skaber og indsamler viden fra forskning, internationale Tænketanke og netværk og omsætter 

viden til guidelines og værktøjer  

� Vi skaber viden, der bliver til nye indsigter til ledelse og arbejdet med People, Planet og Profit 

 

Innovation, der udvikler 

 

� Vi fungerer som Tænketank og skaber nytænkning og innovation 

� Vi præger den offentlige dagsorden, og deltager aktivt i at skabe nye rammer for det moderne 

arbejdsliv efter principperne i CBAF 

� Vi bygger bro mellem det 21. århundreds ledelse udfordringer og konkrete tiltag 

� Vi stiller de utraditionelle spørgsmål og udfordre ”plejer”, holdninger og antagelser konstruktivt 

 
 
 

Vi skaber resultater 

 

Tænketank: Fremtidens bedste ledelsespraksis og Charter for balance ml arbejdsliv og familieliv, 

2011-2012. For rapport se mere her: http://firma.cbaf.dk/default.aspx?id=m4s7 

 

Uddeling af priserne familievenlig virksomhed og familievenlig chef: 2006- 2009 

Dommer uddeling af prisen: Work Life Balance hos Great Place to Work, 2009 

Balancedagen 2008 for tilmeldte virksomheder http://www.balancedagen.dk/ 

 

Den nationale uge for work life balance, 2006 http://www.worklifebalance-prisen.dk/ 

 

Tænketank: Balance mellem arbejdsliv og Familieliv, 2004, download rapport: 

http://familie.cbaf.dk/default.aspx?id=m1s3 

 

 

 

 
 

 

 


