Delendorff Advisory
I Delendorff Advisory har vi siden 2005 arbejdet med forretningsudvikling og strategisk rådgivning i både offentlige og
private virksomheder, og i flere forskellige sammenhænge indenfor såvel cirkulær økonomi, produktion, socialøkonomi,
som sundhed. Fælles for virksomhederne har været, at de befandt sig i eller stod overfor en overgangsfase, som de
havde behov for rådgivning og støtte til. Derudover har vi gennemført en række følgeforskningsindsatser med fokus på
bl.a. facilitering af udvikling i SMV’er.
Vi er dygtige til at forstå den mindre og mellemstore virksomhed, og kan hjælpe dig med at sætte retning på, hvor du
gerne vil hen med dit produkt/din service, og hvordan du prioriterer dine ressourcer for at nå i mål.
Med os som konsulentteam får du som virksomhed en stærk blanding af forretningsudvikling, konkret handling og
strategisk refleksion - med et skarpt blik på hvilke muligheder den cirkulære økonomi giver dig som virksomhed, hvad
enten du skal have integreret den grønne eller cirkulære tænkning i en eksisterende forretning, eller skabt og udviklet
din forretning på baggrund af en grøn/cirkulær vision.
Vi har fokus på virksomheden som helhed, og kan hjælpe med såvel tal og strategi, som værdier og kundeoplevelser.
Vi har styr på projektledelsen og de formelle krav til EU-finansierede projekter, så du kan koncentrere dig om at gøre
hvad du gør bedst: at være og udvikle din virksomhed.
Og så er vi gode til at udforme og levere velbeskrevne forretningsmodeller og handlingsplaner, som gør det nemt for
dig at fortsætte i sporet, når vi slipper dig igen.
Vi har været tilknyttet såvel første som anden runde af Lifestyle & Design Clusters projekt Rethink Business - Fokuseret
Værdikædesamarbejde, hvor vi har samarbejdet med i alt fem virksomheder.
Fælles for disse virksomheder har været en stærk, grøn profil. Vores opgave har således været at sikre, at de grønne
ambitioner og visioner ikke blot blev rodfæstede i en stærk cirkulær forretningsmodel, men også at holde
virksomhederne til ilden og få dem bragt til handling. Derudover har det været vores opgave at afdække retninger, som
virksomhederne ikke selv har kunnet se.
Virksomhederne fremhæver fx

Konsulentteamet har hjulpet os igennem en svær periode, hvor der har været stort behov for at tænke ud af boksen og
samtidig opretholde motivationen. Foruden konsulentteamets vejledning, tvivler jeg på at virksomheden havde
overlevet perioden.
Det at have en sparringspartner med på vognen har skabt stor værdi. Konsulentteamet har stillet os spørgsmål og
afkrævet os svar, og givet os en forståelsesramme for det vi allerede gør, så vi kan arbejde mere målrettet med det. I
løbet af processen er nye idéer til et nyt forretningsområde dukket op, som vi har sparret med konsulenterne om. Det
har givet os en retning for, hvordan vi kan arbejde videre med den nye produktlinje inden for re- og upcycling, så vi har
en plan, og kan gå mere målrettet til udviklingen og implementeringen af de nye produkter.
Til dagligt driver vi et fuldblodsentreprenørfirma, med alt hvad det indebærer. Tidsforbrug er altid et emne når der skal
prioriteres. Derfor er det ekstremt vigtigt for os at gå målrettet til værks. I dette tilfælde har vi været udenfor vores
faglige komfortzone, men vores konsulentteam har på alle måder formået at hjælpe os til at holde snuden i sporet og
fokusere på næste skridt.
Konsulentteamet har virkelig gjort en forskel, når vi snakker opgaveprioritering og fokus på rentabilitet. Vel og mærke
uden at gå på kompromis med formålet med omstillingen.
Det er helt klart en stor hjælp vi har modtaget fra vores konsulentteam, der har hjulpet os til at fokusere på at navigere i
retninger, vi ellers ikke var kommet i nærheden af. Samtidig er vi blevet præsenteret for gode værktøjer, som vi har
kunnet arbejdet med, og som har været af betydelig styrke. Udover casen med Everuse har vi samtidig og i flere
omgange også drøftet virksomhedens overordnede forretningsmodel, og det har så afgjort været godt.
Det er vores vurdering, at samarbejdet samlet set har været værdifuldt - både ift. projektet her, men også for
virksomhedens fortsatte færd.

Oversigt over lignende og relaterede opgaver
•

Eksternt konsulentteam for fire virksomheder under Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde (Runde 2:
Salling Entreprenørfirma, Dansk Genbyg, Grevelsgaard, Upcycling Scandinavia)
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•
•
•
•

Eksternt konsulentteam for én virksomhed under Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde (Runde 1:
Nordisk Tang)
Ekstern konsulent og rådgiver i forbindelse med forretningsudvikling i og omstilling til socialøkonomiske
virksomheder i Norddjurs Kommune (2015-2016)
Konsulent og projektleder på tre Fokuseret Erhvervsservice-projekter (2012-2015) under hhv. Randers og
Norddjurs Kommuner
Konsulent og projektleder på to Fokuseret Erhvervsservice-projekter (2013-2015) under Business Region Aarhus

Konsulenter – Delendorff Advisory
Jacob Høj Jørgensen
Uddannelse
•
•
•

HA-almen, Handelshøjskolen i Aarhus (2001)
Cand.merc., Handelshøjskolen i Aarhus (2003)
Ph.D. innovationsledelse og brugerdreven innovation, v. Center for Industrial
Production, Aalborg Universitet (2010)

Kompetencer
Gennemførelse af handlingsorienterede forretningsudviklingsforløb. Herunder indgående
kendskab til:
•
Innovation og produktudvikling
•
Strategisk innovation og udvikling af forretningsmodellen
•
Interorganisatorisk udviklingsarbejde
•
Øget succesrate gennem aktiv bruger- og kundeinddragelse
•
Systematisk kvalitativ metode
Udvalgt praksiserfaring

Opdraggiver og beskrivelse

Forretningsudvikling med afsæt i cirkulær
økonomi i SMV’er

Lifestyle & Design Cluster - Rethink Business / Fokuseret værdikædesamarbejde (2016-2018)
Udviklingsforløb med fem virksomheder ift. strategisk retning og
forretningsudvikling. Analyse af virksomhedens forretningsmodel og
rådgivning om implementering af cirkulær økonomi i virksomhedens nye
forretningsmodel, som driver for virksomhedernes fortsatte udvikling.
Strategisk
arbejde
med
ressourceprofil,
effektiviseringer,
forretningsmodel, mv.

Frank Engelbrecht (projektleder): frank@ldcluster.com
Erik Jørgensen (virksomhed): frank@ldcluster.com
Udvikling af generisk model for (digital)
forretningsudvikling i SMV’er

DigiB2B - (2018-pågår)
Strategisk sparring på forretningsudvikling med 20+ virksomheder ift.
muligheder for digital omstilling, tilrettelæggelse og gennemførelse af
udviklingsforløb i virksomhederne. Sparring med projektets ledelse på
og medudvikler af generisk model for digitale forretningsmodeller.

Professor René Chester Goduscheit (projektleder): rene@sam.sdu.dk
Kortlægning af mindre pengeinstitutters
rolle i at understøtte lokal vækst

Finanssektorens Uddannelsescenter (2017-18)
Identifikation og kortlægning af lokale behov med henblik på udvikling af
lokale vækststrategier i lokale pengeinstitutter med udgangspunkt i ikkerealiserede relationer og det eksisterende økosystem. Udvikling af en
forståelsesramme, der illustrerer lokale pengeinstitutters mulighedsrum
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ift. at skabe vækst i lokalsamfundene. Udvikling og gennemførelse af
processer tilpasset mikrolokal kontekst, samt strategisk sparring med de
involverede direktioner tilknyttet dette forløb.

Adm. Direktør Søren Laursen: sla@finansudd.dk
Strategiudvikling og implementering

MedTech Innovation Consortium (2017)
Facilitering af proces vedr. strategiudvikling og -implementering, med
formålet at hjælpe MTIC gennem forvandlingen fra fond til forening,
bringe de nye stakeholders aktivt i spil, og sikre at der skabes et
tydeligere og fælles billede af MTICs kerneaktiviteter, interessenter, mv.

Følgeforskning på facilitering af
virksomhedssamarbejder i SMV’er

Future Food Innovation (2015-2018)
Følgeforskningsindsats med det formål at tilvejebringe ny indsigt i,
hvorledes opdraggiver og øvrige initiativer kan udvikle og styre SMV’ers
innovationskultur. Tilvejebringelse af empiri, analyse. Strategisk sparring
med opdraggiver ift. udvikling og implementering af faciliteringskultur i
andre erhvervsfremmende sammenhænge. Udvikling af typologi om
samspillet og den gensidige afhængighed mellem en strukturel og en
relationel facilitering.

Specialkonsulent Anja Elisa Rasmussen: anja.rasmussen@ru.rm.dk
Udvikling af forløb og koncept for realisering
af SMV’ers e-handelspotentiale

Erhvervsvækstforum Ringkøbing-Skjern (2016)
Undersøgelse af SMV’ers behov og potentiale ift. e-handel med henblik
på udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb til opkvalificering af
SMV’ernes kompetencer ift. e-handel. Identifikation af erkendte og
uerkendte behov hos de virksomheder og medarbejdere for hvem
forløbene skal skabe værdi, vækst og arbejdspladser. Igennem
forskningsbaserede metoder er der foretaget systematisk afdækning,
analyse og interaktion med de potentielle kunder, samarbejdspartnere
og leverandører til kompetenceudviklingsforløbet.

Souschef Lene Hagerup Hindbo: lhh@rserhverv.dk
Forretningsudvikling i socialøkonomiske
virksomheder

Norddjurs Kommune (2015-2016)
Sparring og rådgivning af mindre virksomheder der er, eller ønsker at
omlægge til at være, socialøkonomiske. Overlevering af viden og
forståelser til opdraggiver, samt sparring ift. forskellige tiltag, der kan
strukturelt kan understøtte de socialøkonomiske virksomheders
markedsvilkår.

Direktør for Erhverv & Arbejdsmarked Michael Engelsbæk:
mke@norddjurs.dk
Fokuseret Erhvervsservice

Randers Kommune, Norddjurs Kommune og Business Region Aarhus
(2012-2016)
Projektleder på og gennemførelse af fem kompetenceudviklingsforløb for
150+ 0-3-årige SMV’er i forskellige brancher. Individuel sparring med
virksomheder ift. fx brugerinddragelse, forretningsudvikling, produkt- og
målgruppeafklaring, testforløb. Foruden kompetenceudviklingen fokus
på
netværksaktiviteter
mellem
iværksættere,
vækstmiljø,
videninstitutioner og lokale, centrale aktører.

Erhvervskonsulent Lene Helbo Bachmann: lhb@norddjurs.dk
Undersøgelse af internationale erfaringer og
best practices

Etnisk Erhvervsfremme (2012)
Indsamling og bearbejdning af datamateriale, gennemgang af
international best practice og forskningslitteratur, interviews med
internationale videnaktører. Analyse og anbefalinger til fremtidige
indsats-/fokusområder i forhold til at fremme etnisk iværksætteri.
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Helle Wind Poulsen
Uddannelse
•

Mag.art. Science of comparative literature, Syddansk Universitet Odense

Kompetencer
•
•
•

Facilitering og sparring
Projektledelse og fremdrift
Analyse og dokumentation

Udvalgt praksiserfaring

Opdraggiver og beskrivelse af løste opgaver

Forretningsudvikling med afsæt i cirkulær
økonomi i SMV’er

Lifestyle & Design Cluster - Rethink Business / Fokuseret værdikædesamarbejde (2016-2018)
Ansvar for at drive de i alt fem virksomhedsforløb fremad og sikre at
projektets formalia blev overholdt, dokumentation af aktiviteter og
overblik på afrapportering. Løbende dialog med virksomhederne,
sparring på ”næste skridt”, og problemløser for virksomhederne ift. alt fra
research til klimakompas og øvrige formalia i projektet. Herudover
førende skriver på ressourceprofil, cases, forretningsmodeller og CSRprofil på baggrund af input fra og dialog med virksomhederne.

Følgeforskning på facilitering af
virksomhedssamarbejder i SMV’er

Future Food Innovation (2015-2018)
Følgeforskningsprojekt med formål at tilvejebringe ny indsigt i, hvorledes
opdraggiver og øvrige initiativer kan udvikle og styrke virksomheders
innovationskultur. Databehandling, analyse og medudvikler på typologi
om samspillet og den gensidige afhængighed mellem en strukturel og
en relationel facilitering.

Kortlægning af mindre pengeinstitutters
rolle i at understøtte lokal vækst

Finanssektorens Uddannelsescenter (2017)
Kortlægning af lokale behov og muligheder for understøttelse af vækst,
design af undersøgelsesproces, desk research, identifikation af
respondenter, eksplorative interviews, databehandling, analyse.
Medudvikler af kompetenceudviklingsforløb og konkrete værktøjer
målrettet en række direktioner ift. at tage nye tankegange til sig.

Forretningsudvikling i socialøkonomiske
virksomheder

Norddjurs Kommune (2015-2016)
Sparring og rådgivning af mindre socialøkonomiske virksomheder ift. at
skabe fremdrift i afprøvning af forskellige tiltag for understøttelse af
forretningsudviklingen. Udvikling, planlægning og gennemførelse af
tiltag som testforløb, kommunikationsplan, nye servicetilbud, samt
research på og beskrivelse af kundesegmenter, markedsundersøgelse,
mv. Primære kontakt til virksomhederne mellem de aftalte møder, for at
sikre fremdrift i mellemrummene. Koordinering og dokumentation.

Fokuseret Erhvervsservice

Randers Kommune, Norddjurs Kommune og Business Region Aarhus
(2012-2016)
Koordinering og gennemførelse af fem kompetenceudviklingsforløb for
0-3-årige SMV’er. Håndtering af EU dokumentation og regler i forhold til
afrapportering og gennemførelse af projekter. Afrapportering og input til
skabeloner til afrapportering af den Fokuserede erhvervsservice.
Gennemførelse af udviklingsworkshops, dybdeinterview med brugere og
afprøvning af interfaces. Udvikling af testforløb for iværksættere, analyse
af tests. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og kursusmateriale.
Personlig kontakt til iværksættere i forbindelse med sparring på
kommunikation, produktfunktionalitet og forretningsudvikling.
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Bilag: Beskrivelse af tilgange og værktøjer
Tilgang
Agilitet
Vi vægter agilitet højt og for os er det vigtigere, at vi tilpasser os din virksomheds skiftende behov, end at følge en på
forhånd fastlagt plan. Vi skal nok nå i mål alligevel! Vores arbejde er først lykkes, når det bliver direkte anvendeligt og
værdiskabende for din virksomhed.
Handlingsorienteret
Vores tilgang til forretningsudvikling er handlingsorienteret og inddragende. De bedste resultater fås ikke ved at
udtænke omfattende planer bag skrivebordet, men ved at involvere dem, det omhandler. Og så gælder det om at
komme til handling og blive klogere, lære - reflektere - justere, og så prøve igen. Dette gør vi ved at have stort fokus på
at tage små skridt, og ofte ved også at direkte inddrage eksisterende eller potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Værktøjer
Vi kender mange metoder og værktøjer – og bidrager selv løbende til udvikling af flere, baseret på viden fra vore
følgeforskningsindsatser og på praksiserfaring. Vi er ikke bange for at kombinere og justere værktøjer, hvis det skaber
værdi. To krav er dog ufravigelige for at vi bringer en metode i spil:
1) den skal tilføre ny viden, og
2) den skal bringe virksomheden tættere på handling.
For nyligt har vi i grønne sammenhænge bl.a. anvendt
•

Business Model Canvas
Vi oplever at værktøjet hjælper virksomheden til at få drøftet, taget stilling og beskrevet – noget, som virksomheden
ellers ikke får gjort. Værktøjet kan fx hjælpe til at afklare hvilket kundesegment der er det vigtigste, eller fx
tydeliggøre, at indtjeningsmodellen er for svag. Dialogen omkring virksomhedens/produktets værdiskabelse hos
kunden giver ofte virksomheden en bedre forståelse af eget produkt.

•

Værdikæde-analyse
Når hele virksomhedens værdikæde visualiseres med symbolkort etc., oplever vi at det for virksomheden bliver
rigtig tydeligt hvor der er mulighed for at påvirke leverandører, aftagere, etc. Vi har oplevet, at værdikæden har
afsløret en markant svaghed hos en virksomheds forretningsmodel, mens værdikæden i et andet tilfælde afslørede
en ny forretningsmulighed. For os som konsulenter er det et rigtig inspirerende værktøj, og for virksomhederne er
det et afsæt for en dialog og fælles forståelse af virksomhedens kerneydelser.

•

Road Map til 100 % positive mål
Et rigtigt fint visualiseringsværktøj, som vi har brugt som første skridt til at hjælpe en virksomhed fra vision til
handling. Visioner kan i sagens natur være lidt højtsvævende, men Road Map’en tvinger virksomheden til at være
konkret: hvad betyder vores vision så ift. genanvendelse af materialer? Og hvor langt er vi nået i 2025?

•

FNs Verdensmål
Verdensmålene er et rigtig godt udgangspunkt for dialog, når vi har haft brug for at flytte en virksomhed hen mod
en mere strategisk indsats. Det kan være en virksomhed der ”bare gør noget grønt”, og hvor en dialog om
Verdensmålene kan blive en måde hvorpå virksomheden får forståelse for, hvad den allerede gør – og dermed
begynde at arbejde mere strategisk med det. Verdensmålene er ligeledes gode at diskutere værdier ud fra, samt
prioritere retning.

•

Backcasting
Et værktøj, som vi har anvendt i både virksomheder med kompleks ejerkreds; projekter med mange interessenter;
eller hos en medarbejdergruppe i en virksomhed. Fælles for grupperne er, at der har været et behov for at man
trækker i en fælles retning og får talt om, hvad der skal til for at komme derhen, og hvilke udfordringer der kan
opstå. Vi oplever ofte grupper der tror, at de er enige. Værktøjet synliggør diversitet, og hjælper til at få den
nødvendige dialog om hvilket mål der arbejdes hen imod, og hvordan ressourcerne skal prioriteres.

•

User Toolkits for Innovation
En metode, der pga. ”byggestenene” kan minde om værdikædeanalysen. Her er formålet dog at bygge fx en
funktion, en service, eller en markedsføringsstrategi. Idéen er, at man på byggeklodserne anfører de elementer,
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der skal med. Herefter kan man på bedste lego-vis flytte rundt på funktionaliteter, elementer, lege veje igennem,
etc., indtil man er tilfreds med billedet. Vi oplever at værktøjet giver virksomheden et godt overblik, og så er det
også et værktøj der bryder det der umiddelbart virker komplekst ned i mindre og mere håndgribelige dele.
•

Brugertest/kundeundersøgelse
Kunder og brugere kan have vigtige input til hvordan en virksomhed kan tage næste skridt, for de er eksperterne i
at bruge virksomhedens produkter eller services. Det er ikke altid kundernes udsagn der er interessante, det kan
også være deres handlinger – eller en kombination. I de tilfælde hvor det har været et helt nyt produkt, har vi både
oplevet virksomheder der efterfølgende har opgivet at bringe produktet til markedet, samt virksomheder hvor
brugertesten har været netop indgangen til markedet. I begge tilfælde har test/undersøgelse bibragt virksomheden
vigtig viden, den ikke kunne få på anden vis, og hjulpet den til at træffe beslutning om en retning.

Sammen er disse værktøjer… ja, netop værtøjer, som hjælper os og virksomheden hen til at kunne beskrive en cirkulær
forretningsmodel.
Andre værktøjer og tilgange, som vi også kan lide at bruge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESOLVE
Rapid prototyping
Lean Startup
Design Thinking
SCRUM
Aktionslæring
På Tværs–modellen
Blue Ocean Strategy
Lead Users
Useability Tests
Crowd Sourcing
Communities
Snowballing
De 4 dialogrum
Konkretiseringværktøj
Fake Door Principle
M.fl.
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