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Delendorff Advisory 
Delendorff Advisory er en rådgivningsvirksomhed, der siden 2005 har arbejdet med forretningsudvikling og 
strategisk rådgivning i både offentlige og private virksomheder inden for områderne bæredygtighed, 
energioptimering og CO2 besparelser, cirkulær økonomi, digitalisering og socialøkonomi. Samtidig har 
Delendorff Advisory gennemført adskillelige følgeforskningsindsatser med fokus på forretningsudvikling og 
facilitering af udviklingsprocesser i SMV’er. 
 
Hos Delendorff Advisory arbejder vi ud fra en filosofi om, at værdiskabelsen for virksomheder sker i krydsfeltet 
mellem teori og praksis. Det giver altså mening at træffe beslutning på baggrund af solide 
forskningsbaserede undersøgelser, men det kræver handling at få beslutningen til at skabe værdi – uanset 
om I som virksomhed eksempelvis ønsker at forbedre jeres energieffektivitet, bespare CO2 eller integrere 
den cirkulære tænkning i den eksisterende forretning. Med en bred viden og erfaring fra det bæredygtige 
område, EU-projekter og strategisk forretningsudvikling udvikler vi i tæt samarbejde med jer velbeskrevne 
forretningsmodeller og handlingsplaner, der gør det nemt for at komme til handling og realisere jeres grønne 
ambitioner. 
 
Vi har de seneste år været tilknyttet en lang række projekter, hvor vi har samarbejdet med SMV’er fra 
forskellige brancher med fokus på udvikling af en grønnere forretning – en forretning som både kan mærkes 
på bundlinjen og i den kultur, som præger virksomheden.  
 
Konkrete erfaringer: 
 
• Ekstern konsulent for Anthon & Katrine (2019-2020) – Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling 

- Runde 1. 
• Ekstern konsulent for Sika Footwear A/S (2019) - CØ SMV - Runde 1. 
• Ekstern konsulent under Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde - Runde 1+2: Nordisk 

Tang, Salling Entreprenørfirma, Dansk Genbyg, Grevelsgaard, Upcycling Scandinavia (2017-2018) 
• Ekstern konsulent og rådgiver i forbindelse med forretningsudvikling og omstilling til socialøkonomiske 

virksomheder og bæredygtig produktion. Bl.a. ØKOurt og Stenvad Mosebrugscenter i Norddjurs 
Kommune (2015-2016) 

• Konsulent og projektleder på tre Fokuseret Erhvervsservice-projekter rettet mod virksomheder under 3 
år og med gennemførelse af mere end 30 forretningsudviklingsforløb. Operatør Væksthus Midtjylland og 
forankret hos henholdsvis Randers og Norddjurs Kommuner (2012-2015) 

• Konsulent og projektleder på to Fokuseret Erhvervsservice-projekter (2013-2015) med fokus på 
fremstillingsvirksomheder og havets muligheder med deltagelse af +40 virksomheder, under Business 
Region Aarhus 

 
 
Virksomhederne fremhæver eksempelvis 
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. 
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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. 
 
 
Vi er på nuværende tidspunkt godkendt som eksterne konsulenter i nedenstående EU-projekter med fokus 
på bæredygtighed, cirkulær økonomi, energioptimering og CO2-besparelser: 
 
• Lifestyle and Design Cluster - CØ SMV - runde 1, runde 2 
• Lifestyle and Design Cluster – Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling 
• Ringkøbing-Skjern Kommune – Projekt om energieffektivitet og CO2-besparrelser i virksomheder i Region 

Midtjylland  
 
 
 

Konsulenter  

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 4 – Cirkulær 
forretningsudvikling (2019-pågår) 
Design og facilitering af udviklingsforløb med en virksomhed 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, grøn forretningsmodel, Bæredygtig bundlinje 
mv. 
Frank Engelbrecht (projektleder): frank@ldcluster.com 



 
 

 3 

  

Forretningsudvikling med afsæt i 
cirkulær økonomi i SMV’er 

Lifestyle & Design Cluster – CØ SMV (2019) 
Design og facilitering af udviklingsforløb med fokus på strategisk 
retning og forretningsudvikling. Analyse af virksomhedens 
forretningsmodel og rådgivning om implementering af cirkulær 
økonomi og bæredygtighed i virksomhedens nye 
forretningsmodel, som driver for virksomhedernes fortsatte 
udvikling. Strategisk arbejde med ressourceprofil, 
effektiviseringer, grøn forretningsmodel, Bæredygtig bundlinje 
mv. 
Henrik Nørgaard (projektleder): henrik@idcluster.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 

  

Forretningsudvikling med afsæt i 
cirkulær økonomi i SMV’er 

Lifestyle & Design Cluster - Rethink Business / Fokuseret 
værdikæde-samarbejde (2016-2018) 
Design og facilitering af 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, grøn forretningsmodel, Bæredygtig bundlinje 
mv. 
Frank Engelbrecht (projektleder): frank@ldcluster.com 
Erik Jørgensen (virksomhed): frank@ldcluster.com 

  

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 ikke-realiserede relationer og det eksisterende 
økosystem. Udvikling af en forståelsesramme, der illustrerer 
lokale pengeinstitutters mulighedsrum 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 med at 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 
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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 og med 
bæredygtig produktion. 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 

 
 

Lea Mejlholm 

 

Uddannelse 
• Cand.mag. i Læring og forandringsprocesser, Aalborg 

Universitet 
• BA i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet 
 
Kompetencer 
• Proces- og konceptudvikling 
• Brugerinddragelse 
• Adfærdsdesign 
• Facilitering af tværgående udviklings- og 

samarbejdsprocesser 
• Analyse og databehandling 

  
Udvalgt praksiserfaring Opdragsgiver og beskrivelse af løste opgaver 
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Forretningsudvikling med afsæt i cirkulær 
økonomi i SMV’er 

Lifestyle & Design Cluster – Rethink Business 4 – Cirkulær 
forretningsudvikling 
Design og facilitering af udviklingsforløb med en virksomhed med 
fokus på strategisk retning og forretningsudvikling - dette med 
henblik på at styrke virksomhedens arbejde med cirkulær 
økonomi og bæredygtighed. Herunder udvikling af redskaber og 
værktøjer til kortlægning af virksomhedens vision og 
målsætninger samt udarbejdelse af ressourceprofil og grøn 
forretningsmodel. 
Frank Engelbrecht (projektleder): frank@ldcluster.com 

  

Forretningsudvikling med afsæt i cirkulær 
økonomi i SMV’er 

Lifestyle & Design Cluster – CØ SMV (2019) 
Sparring på proces og facilitering ifm. udviklingsforløb med fokus 
på strategisk retning og forretningsudvikling- dette med henblik 
på at styrke virksomhedens arbejde med cirkulær økonomi og 
bæredygtighed. Herunder udvikling af redskaber og værktøjer til 
kortlægning af virksomhedens vision og målsætninger samt 
udarbejdelse af ressourceprofil og grøn forretningsmodel.  
Henrik Nørgaard (projektleder): henrik@idcluster.com 

  
Strategisk udvikling af pengeinstituts 
forretningsområde- og muligheder 
 

Jutlander Bank (2019) 
Design og facilitering af udviklingsproces med udgangspunkt i 
identifikation af pengeinstituttets muligheder for at bidrage til lokal 
vækst gennem en mere aktiv og faciliterende rolle i 
lokalsamfundet. I sammenhæng hermed udvikling af generisk 
hands-on inspirationskatalog til igangsættelse af handlinger i 
lokalsamfundene samt sparring på implementering. 
Bjarne Hvirring (kommunikationschef): bhv@jutlander.dk 

  
Forretningsudvikling med afsæt i cirkulær 
økonomi i SMV’er 

Lifestyle & Design Cluster - Rethink Business / Fokuseret 
værdikæde-samarbejde (2016-2018) 
Sparring på proces og facilitering ifm. udviklingsforløb med fokus 
på strategisk retning og forretningsudvikling- dette med henblik 
på at styrke virksomhedens arbejde med cirkulær økonomi og 
bæredygtighed. Herunder udvikling af redskaber og værktøjer til 
kortlægning af virksomhedens vision og målsætninger samt 
udarbejdelse af ressourceprofil og grøn forretningsmodel. 
Frank Engelbrecht (projektleder): frank@ldcluster.com 
Erik Jørgensen (virksomhed): frank@ldcluster.com 

  
Udvikling af generisk model for (digital) 
forretningsudvikling i SMV’er 

Industriens Fond - DigiB2B (2018 - pågår) 
Strategisk sparring på forretningsudvikling med 20+ 
virksomheder ift. muligheder for digital omstilling, tilrettelæggelse 
og gennemførelse af udviklingsforløb i virksomhederne. Usability 
tests og udvikling af brugerinterface til kommunikation mellem 
producent og slut B2B kunde. Test af funktionaliteter og 
inddragelse af kunder i funktionsudvikling.  
Professor René Chester Goduscheit (projektleder): 
rene@sam.sdu.dk 

  
Styrkelse af tværgående 
samarbejdsgruppers fælles indsats 

Væksthus Midtjylland - Erhvervsfaglige kompetencer (2018) 
Tilrettelæggelse og facilitering af proces på tværs af erhverv, 
uddannelse og beskæftigelse for LKS-medlemmer (Lokalt 
koordinerende samarbejder) med fokus på at skabe commitment 
til projektet Erhvervsfaglige Kompetencer, tydelighed i hvordan 
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projektet gavner alle parter samt styrkelse af det tværgående 
samarbejde i de enkelte LKS.  
Annemarie Elverum (projektleder): ae@erhvervshusmidtjylland.dk 

  
Kortlægning af aktører (økosystem) inden 
for sundhedsinnovation 

Regional Udvikling og Koncern HR - Region Midtjylland (2017 - 
2018) 
Identifikation og analyse af centrale aktører inden for 
sundhedsinnovation i Region Midtjylland som geografisk område. 
Herunder kortlægning og analyse af samspillet mellem aktørerne 
og det arbejde, som de hver for sig og sammen udfører samt 
identifikation af potentialer og barrierer for et styrket fælles 
arbejde med sundhedsinnovation. Gennemførelse af Social 
Netværksanalyse (SNA) 
Pia Wiborg Astrup (teamleder, chefkonsulent): 
pia.astrup@ru.rm.dk 

  
Behovsidentifikation og udvikling af skitse 
til organisering af konsulentuddannelse 

Væksthus Midtjylland MEA (2017 - 2018) 
Afdækning af behov for og i en konsulentuddannelse i regi af 
Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi. Fokus på tilvejebringelse, 
beskrivelse og analyse af interessenters ønsker til indhold, form 
og finansiering med henblik på en tværgående analyse og 
beskrivelse af anbefalinger til organisering af uddannelsen. 

  
Udvikling og facilitering af netværk for 
iværksættervirksomheder 

Væksthus Midtjylland - Business to match (2017) 
Tilrettelæggelse af program, organisering og projektledelse af 
netværksforløb for 30+ iværksættervirksomheder under tre år 
med henblik på at skabe øget vækst i virksomhederne. 

  
Følgeforskning - grænsekrydsende 
ledelse og samarbejde 

Sundhedsstyregruppen og Vestklyngen (begge 2016-2018) 
Identifikation af centrale parametre (tillid, autonomi, 
omkostninger, konsensus og commitment, institutionelle logikker, 
egne vs. fælles mål, mv.) for succesfuldt samarbejde på tværs af 
organisationer, samt afprøvning af initiativer med henblik på at 
understøtte den respektive klynges fælles indsats og evne til at 
skabe værdi for borgerne på tværs af organisatoriske grænser. 

  
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. 
Adm. Direktør Søren Laursen: sla@finansudd.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. Udvikling af model 
for kompetenceudviklingsforløb. 
Souschef Lene Hagerup Hindbo: lhh@rserhverv.dk 
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