Birgitte Ettrup, strategisk rådgiver og stifter af Circle Development
Jeg er uddannet cand.scient.soc med kombination
af miljøplanlægning og international udvikling og
tilbyder rådgivning for virksomheder med afsæt i
cirkulær økonomi, primært med:
•
•
•
•
•

Strategisk, grøn forretningsudvikling
Udvidet miljødialog med kunder og leverandører
Konceptudvikling og test på tværs af værdikæden
Analyse og kortlægning af ressourceforbrug
Interne kurser, opfølgning og dialog

For tiden har jeg flest opgaver inden for plast og emballager, men jeg har et bredt kendskab
til miljøområdet og særlig ekspertise inden for affald og lukkede ressourcekredsløb. Jeg
supplerer virksomhedsrådgivningen med at bidrage som vidensperson i forskellige
netværk og organisationer.
Jeg finder det vigtigt at relatere den enkelte virksomheds strategiske perspektiv til den
globale udvikling og de tendenser, der motiverer dagsordenen for cirkulær økonomi.
Derfor kobler jeg den brændende platform med det enorme ressourcebehov fra OECD’s
fremskrivning af den økonomiske udvikling de kommende 30 år til FN’s dagsorden med
de 17 bæredygtighedsmål. Min oplevelse er, at virksomhederne er glade for at forstå
sammenhængen mellem deres egne dispositioner og den globale dagsorden, når de skal
prioritere deres handlinger.
Det er også vigtigt at sætte den enkeltes virksomheds forhold i relation til deres produkt,
deres kunder og deres markedsposition for at skabe en forståelse af det råderum, der
danner afsættet for den pågældende forretningsudvikling.
Jeg anvender redskaberne fra EllenMacArthur Foundation som inspiration og bruger dem
mere eller mindre aktivt – afhængig af den enkelte virksomheds kapacitet. Jeg præsenterer
redskaberne med ’sommerfuglemodellen’ og forskellige forretningsmodeller i ’ReTHINK’
(produkt/ydelse, forlænge levetid mv.) til at åbne drøftelserne om forretningsudvikling
med en bredere ressourcetilgang. Som oftest giver det god mening af understøtte de mere
udfoldende snakke med Business Canvas Model som prioriteringsredskab, mens
ressourcekortlægningen trækkes ind i den mere konkrete planlægningsfase.
Skabelonen er ikke entydig, da jeg vægter redskaberne forskelligt afhængig af den enkelte
virksomhed og deres situation, men jeg henter også inspiration fra Design Thinking, som
giver en god vej til at være åben, fleksibel og lærende undervejs i processen. Desuden
trækker jeg på tidligere erfaring med redskaber omkring Supply Chain Management,
Innovationsforløb, Forandringsledelse og dialogredskaber efter behov.
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Erfaring fra udvalgte opgaver de seneste par år (alle opgaver har jeg haft personligt ansvar
for):

•
•
•
•
•
•
•
-

Strategisk målsætning for emballageområdet og varetagelse af dialog i værdikæden for
Jakobsens A/S (2018)
Reference: Helle Reinevald, Adm. Direktør, Jakobsens A/S
Strategiworkshop om fremtidig emballageudvikling og dialog i værdikæden hos Thise Mejeri
(2018)
Reference: Poul Pedersen, Adm. Direktør, Thise Mejeri A/S
Deltager i Plastindustriens ’Forum for Cirkulære Plastemballager’ med input til designmanual
og øget genanvendelse i plastproduktionen (2017-18)
Reference: Christina Busk, miljøchef i Plastindustrien
Kortlægning og udvikling og vedligehold af ISO-certificeret miljø- og kvalitetsledelsessystem
(2018)
Reference: Massimo Forti, Adm. Direktør, Ragn-Sells Danmark
Rådgiver i cirkulær forretningsudvikling i projektet ’Rethink Business - Fokuseret
værdikædesamarbejde’ for SME i Region Midtjylland finansieret af Vækstforum Midtjylland og
EU’s Regionalfond (2017)
Reference: Henrik Nørgaard, Projektleder, Lifestyle & Designcluster
Konsulent i innovationsforløb for designvirksomhed af boliginteriør med henblik på at udvikle
en profitabel grøn forretningsmodel (2017)
Reference: Stinna Kristensen, CSR-ansvarlig, GRAN LIVING
Ekspertrådgivning for IDA ved formulering af politik for cirkulær økonomi (2017)
Reference: Pernille Hagedorn, Chefkonsulent for miljø- og klimapolitik, Ingeniørforeningen
IDA
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