OPSTARTSWORKSHOP
– INNOVATION &
SAMSKABELSE

PROJEKTET ER STØTTET AF:

På innovationsworkshoppen kan
I glæde jer og se frem til at
deltage i en samskabende
proces, hvor alle deltagervirksomheder både i fællesskab
og individuelt identificerer
potentialerne for bæredygtig
værdiskabelse.
Dette fører naturligvis frem til,
hvordan jeres konkrete
udfordringer inden for
genanvendelse af tekstiler kan
udfoldes i efterfølgende
pilotprojekter.

Det lyder godt
ikke! Men
hvordan?

Tekstilsymbiose Herning – Opstartsworkshop - 31. januar kl. 9:00 til 15:00
Hos VIA University College, Birk Centerpark 5 lokale C2.4

EN DAG MED FOKUS PÅ SPARRING OG LEG
•

VIA University College har udarbejdet et procesværktøj, der med
afsæt i en legende tilgang vækker deltagernes kreativitet og
muligheder for at samarbejde omkring udviklingen af innovative
løsninger indenfor bæredygtighed og tekstil genanvendelse.

•

I processens forskellige faser har du og din virksomhed mulighed for
at arbejde specifikt med hvad det er I er gode til og hvor I oplever at
være udfordrede. I fællesskab vil I sammen med de øvrige
virksomheder identificere potentialer for fælles værdiskabelse.

•

Der vil være:
• Afsæt i deres egen forretningsmodel
• Sparring, så fundamentet for en symbiose opstår.
• Oplæg fra eksterne eksperter
• Fokus på digital teknologi, materialer, netværk,
forretningsmodeller m.m.

PROJEKTET ER STØTTET AF:

Tilmelding:
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fie
lds[event]=1966624696
NB! Tilmeld gerne to personer fra hver virksomhed
(om muligt)

DAGENS PROGRAM
09.00-09.15

Velkommen
Kaffe & croissanter og tid til dagens første netværk

09.15-09.30

Tekstilaffald
Inspirationsoplæg om den kommende ressource, nemlig tekstil ”affald” fra Niels Toftegaard,
kommunikationskonsulent ved Dansk Affaldsforening (online)

PROJEKTET ER STØTTET AF:

09.30-09.45

Certificeringer
Inspirationsoplæg om junglen af certificeringer af Heidi Simone Kristensen, Assistant Professor ved
Aalborg Universitet (online)

09.45-10.00

IoT & sporbarhed
Inspirationsoplæg om IoT og sporbarhed og hvordan kan det bruges i livstilsbranchen af Kasper
Stens Honoré, specialist engineer ved FORCE Technology (fysisk)

10.00-10.15

Kompositmaterialer
Inspirationsoplæg om kompositmaterialer og akustisk/bygningsløsninger af Tim Riis Tolman, Team
Lead & Circular Advising ved Lendager (online)

DAGENS PROGRAM
10.15-10.30

Pause
Mulighed for at netværke

10.30-11.30

Let’s play
VIA præsentere dagens øvelse som hver virksomhed kommer til at arbejde med

PROJEKTET ER STØTTET AF:

11.30-12.15

Frokost & Netværk
Tid til lidt mad og mere netværk

12.15-14.30

Spillet fortsætter
Øvelsen færdiggøres

14.30-15.00

Opsamling & Next steps
Dagens workshop er nået til vejens ende. Vi afslutter med hvad bliver de kommende aktiviteter for
jer.

Processen faciliteres af projektgruppen
omkring Tekstilsymbiose Herning (VIA
University College og Lifestyle & Design
Cluster), og derudover vil der i løbet af
dagen være oplæg fra eksterne eksperter,
der vil inspirere og udfordre jeres
forståelse for, hvordan I kan anvende
digital teknologi, materialer og netværke
med andre aktører i udviklingen af
bæredygtige forretningsmodeller.
PROJEKTET ER STØTTET AF:

Efter workshoppen vil der i den
efterfølgende måneder være et forløb med
nogle korte sprint hvor din virksomhed får
mulighed for at arbejde med output fra
workshoppen med mulighed for sparring.
Forløbet sluttes af med en fælles
vidensdeling før sommerferien.

Tekstilsymbiose Herning – Opstartsworkshop –
31. januar kl. 9:00 til 15:00
Hos VIA University College, Birk Centerpark 5 lokale C2.4

TILMELDING HER

FORLØBET:
OPSTART:
INNOVATIONSWORKSHOP

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

VIDENSFORMIDLING

FORLØB MED
STUDERENDE

31.01.22

Feb/Mar

Marts/april:

April/maj:

Maj/juni:

Sept./okt.:

Opstartsmøde med
økosystem dvs. de
virksomheder din
virksomhed er sat
sammen med til at
udføre pilotprojektet.

1. sprint a ca. 6. uger
hvor virksomhederne
arbejder videre efter
workshoppen med
støtte og opfølgning
fra én af os i teamet
og / eller evt.
konsulent (dato
pending)

2. sprint a ca. 6. uger
hvor virksomhederne
arbejder videre efter
workshoppen med
støtte og opfølgning
fra én af os i teamet
og / eller evt.
konsulent. (dato
pending)

3. sprint a ca. 6. uger
hvor virksomhederne
arbejder videre efter
workshoppen med
støtte og opfølgning
fra én af os i teamet
og / eller evt.
konsulent.

Vidensformidlings og
erfaringsudvekslings
event fra forløbet.

Mulige forløb for
studerende med
inddragelse af
virksomhederne
”Sustainable studios”
og ”Design for
change”.

PROJEKTET ER STØTTET AF:

Feb/Marts
2. innovationsworkshop for
virksomhederne for
dem som ikke kunne
være med i januar
(dato pending)
1. MD

2. MD

3. MD

4. MD

5. MD

6. MD

7. MD

