
HVAD FORVENTES AF JER SOM VIRKSOMHED?

Rådgivningsforløbet tager 6 måneder med opstart 1. oktober, 1. november eller 1. december 2021.
Det tidsmæssige omfang af jeres deltagelse vil variere afhængigt af den målsætning, I sætter i fælleskab med jeres 
personlige rådgiver, organisationens størrelse og de ressourcer, I har til rådighed.
 
Som deltagende virksomhed vil I blive bedt om at afsætte tid til:
• Indledende dialog om målsætning og kortlægning af virksomheden (1-2 medarbejdere, ca. 2 timer)
• Mulighed for afdækning af aktuelt forsikringsbehov (1-2 medarbejdere, ca. 1 time)
• Interviews med nøglemedarbejdere (1-4 medarbejdere, ca. 1 time pr. interview)
• To tabletop-kriseøvelser i jeres virksomhed (2-8 medarbejdere inkl. ledelse, ca. 4 timer pr. øvelse)
• Implementering af BCM-værktøjer (1-4 medarbejdere, ca. 10 timer)
• Løbende rådgivning (1-4 medarbejdere, 1-2 timer pr. måned)
• Evaluering af forløbet gennem spørgeskema (2-10 medarbejdere, ca. 15 minutter)

Jeres virksomhed er sikret fuld fortrolighed og anonymitet under og efter projektet.

Målsætning &
kortlægning Vurdering Implementering

& rådgivning Evaluering Forankring

Udviklingsprojektet ”Beyond the Crisis” er et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 
Tryg Forsikring, Dansk Industri og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Projektet er støttet af Industriens Fond.

Deltag som pilotvirksomhed i udviklingsprojektet ”Beyond the Crisis” og øg modstandsdygtigheden i jeres 
virksomhed gennem gratis rådgivning og en konkret værktøjskasse til opretholdelse af fortsat drift under kriser.

PROJEKTET ”BEYOND THE CRISIS”
SØGER PILOTVIRKSOMHEDER

HVAD FÅR I UD AF AT DELTAGE?

Vi ønsker at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at opnå styrket kon-
kurrenceevne ved at blive mere modstandsdygtige over for kriser. På den måde 
kommer I til at bidrage til styrkelsen af den samlede danske fremstillingsindustri.

Ved deltagelse får I gratis rådgivning inden for fortsat drift og krisehåndtering 
stillet til rådighed, og I vil få hjælp til implementering af en værktøjskasse med 
elementære værktøjer og retningslinjer, der er tilpasset små og mellemstore 
virksomheder. Redskaberne kan mindske sårbarheder over for fremtidige kriser 
og gøre jer bedre til at identificere kritiske processer internt i virksomheden og i 
jeres værdikæde.

?


