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Kan I dokumentere jeres indsats med verdensmålene over for kunder, samarbejdspartnere 
og medarbejdere? 

“Show it - don’t tell it”.

Få en screening og et certifikat på din virksomheds arbejde med de 17 verdensmål.

Ansvar over for verden

Ansvar over for mennesker

Ansvar over for
virksomheden

Ansvar over for klima

Ansvarlighed



Nu kan din virksomhed få screenet og certificeret de indsatser, der udføres inden for FN’s 
17 bæredygtighedsmål. Dermed får I dokumentation på og eventuelt forbedringsforslag til 
indsatserne. En screeening og uvildig af arbejdet med verdensmålene giver din virksomhed 
svar på følgende:

FORDELE VED AT SCREENE OG CERTIFICERE DIN INDSATS

HVAD VURDERES DER PÅ?

SCREEN & CERTIFICÉR DIN INDSATS med Bureau Veritas
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Er vores indsats meningsfuld og tilstrækkelig?
Opnår vi de resultater, vi gerne vil, og har vi det rette fokus?
Prioriterer vi verdensmål og vore aktiviteter mest hensigtsmæssigt?
Kan indsatsen sammenlignes med andre?
Er der risici i vores forretning?
Er det muligt at få dokumentation på vores indsats?

I den samlede vurdering af din virksomheds arbejde med verdensmålene indgår følgende:

Hvor god er din virksomhed til at arbejde med strategiske opgaver og udføre 
handlinger i praksis i forhold til de 17 verdensmål?

Hvor god er din virksomhed og virksomhedens værdikæde til at arbejde  
konkret med verdensmålene, og hvor stor indflydelse har I på hvert af målene?

Hvor stor er risikoen for at ende med en greenwashing-sag eller shitstorm?

Hvor god er din virksomhed til at dokumentere og kommunikere indsatsen?
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Med Bureau Veritas får din virksomhed en screening, et certifikat og dermed bevis på, at I  
arbejder med verdensmålene. Følgende ses hvordan det gøres.

SÅDAN GØR VI  |  STEP BY STEP

Data genereres gennem:

Interviews med topledelsen og udvalgte ansvarlige personer
Gennemgang af kravlister med bindende forpligtelser (branchekrav, mærkning mv.)
Gennemgang af hjemmeside og øvrige kommunikationsmaterialer
Leverandørspecifikationer og kommunikation af kravsspecifikationer vedr. 
bæredygtighed
Produktudviklings- og innovationsværktøjer
Organisering og ressourceallokering

Virksomhedens arbejde med verdensmålene screenes inden for flg. områder:

Konklusion
Som afslutning på den uvildige screening og certifikation modtager I følgende:

Skriftlige anbefalinger til topledelsen herunder prioritetsovervejelser og  
forslag til fokuspunkter
Detaljerede målinger
Et certifikat til ekstern brug

Virsomhedens rammer og vilkår

Lederskabet i virksomheden

Produkter og services

Værdikæde

Bindende forpligtelser

Hvert verdensmål og dets vigtighed (risici/mulighed) for virksomheden
og værdikæden

Rapport til virksomheden



SCREEN & CERTIFICÉR DIN INDSATS med Bureau Veritas

Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om mulighederne for og fordele ved at doku-
mentere din virksomheders bæredygtighedsindsatser, er du velkommen til at kontakte  
Søren Christensen eller Tomas Riegels-Jørgensen.

Nedenstående ses de eksperter, der indgår i Bureau Veritas’ arbejde med de 17 verdensmål.

INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Søren Christensen
tlf. 2062 6807

soeren.christensen@dk.bureauveritas.com

Klaus Behrndt
tlf. 2224 6898

klaus.behrndt@dk.bureauveritas.com

Ole Overgaard
tlf. 4096 2469

ole.overgaard@dk.bureauveritas.com

Tina Pinderup
tlf. 2070 8466

tina.pinderup@dk.bureauveritas.com

Michael Poulsen
tlf. 2489 8256

michael.poulsen@dk.bureauveritas.com

Stine Josefsen
tlf. 3070 5953

stine.josefsen@dk.bureauveritas.com

Tomas Riegels-Jørgensen
tlf. 2684 4199

tomas.jorgensen@dk.bureauveritas.com
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