
ROBUSTHED ER  
EN FÆLLES SAG 

Roskilde 35/04/2018 



DAGENS PROGRAM 

 

Dagens program 
 

 

 13.00 – 13.10 Velkomst  
 

 13.10 – 14.15  Hvorfor al den hype om robusthed? Og hvad vil det sige at  
                                  være mentalt robust?  v/ Eva Hertz 
 

 14.15 – 14.35 Kaffe og netværk  
 

 14.35 – 15.40  Organisatorisk robusthed – resiliens i arbejdsfællesskabet 
                                  v/ Bettina Prühns 
 

 15.40 – 15.45 Afrunding 

 

 



 Flere end 6.400 medlemmer 

 Arrangementer om forebyggelse, fastholdelse  og inklusion 

 Adgang til lokale netværksgrupper 

 Gratis og uforpligtende medlemskab 

 

 

 
  
 Læs mere på cabiweb.dk/vnc 

VirksomhedsnetværkCabi 
- LANDETS STØRSTE NETVÆRK FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER 

Netværket er for dig, der 
arbejder med ledelse, 

HR, økonomi, 
arbejdsmiljø eller som 

tillidsvalgt! 



Gratis rådgivning  
om socialt ansvar på  
tlf. 86 12 88 55 eller 
www.cabiweb.dk/ 
spoergeksperten 

Viden, guides og 

værktøjer  

på www.cabiweb.dk 
 

Få hjælp med virksomhedens sociale ansvar  

Alt om… 
• Forebyggelse af 

sygefravær og nedslidning 
 

• Fastholdelse af 
medarbejdere 

 

• Inklusion af de der står 
uden for arbejdsmarkedet. 

 



Kurser målrettet ledere og HR-ansvarlige 

Forebyg og håndter stress 
 17. april i Aarhus og 9. oktober i København 

Skal din nye medarbejder være en 

flygtning? 
 3. maj i Aarhus og 13. september i København 

Om bæredygtige fastholdelsesforløb for 

den professionelle HR-partner 
 15. maj i København og 24. oktober i Aarhus 
 

 

TJEK KURSUSKATALOG   
Find program og alt om tilmelding  

http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/  

 
 
 

Den svære samtale om sygefravær og 

trivsel 
 29. august i Aarhus og 30. oktober i København 

Tag hånd om det påvirkelige 

korttidsfravær 
 29. september i København og 22. november i 

Aarhus 

Kulturmødet på arbejdspladsen 

 3. oktober i Aarhus og 28. november i København 

 

 

 

http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/
http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/


Det er jeres netværk 

 Del idéer til arrangementer  

 Del virksomhedens erfaringer på et arrangement: Har I som 

virksomhed haft succes med en CSR indsats? Håndteret en særlig 

udfordring? 

 Vær vært: Vil I vise virksomheden frem og lægge hus til et arrangement?  

 Vær medarrangør: Vil I være med fra A-Z? 

 

Kontakt: Ida Christoffersen, tlf. 41144318, ida@cabiweb.dk 

 

 



Kommende arrangementer i Region Sjælland 

 
 
31. maj               Alternative veje til arbejdskraft 
Næstved 
 
6. juni                 Styrk medarbejdernes   
                                grundlæggende                
                                færdigheder i ord, tal og IT 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
  



SLIDE / 

TAK FOR I DAG 

KONTAKT 
Ida Christoffersen 
Ansvarlig for Virksomheds-
netværkCabi i Region Sjælland 
 
Tlf. 41144318 
ida@cabiweb.dk 
 
Cabi – bedre arbejde til flere 
Aaboulevarden 70, 3. sal 
8000 Aarhus C 
 
Njalsgade 72 
2300 København S 

Cabi/linkedin 

Cabi/facebook 

#Cabi 

FIND MATERIALER 
FRA DAGEN PÅ 

CABIWEB.DK/VNC 

https://twitter.com/quarmony

