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Safe & Secure er et fagligt netværk for dig,  
der har ansvaret for sikkerheden i virksomheden.

Her kan du få sparring med andre i samme funktion. Du bliver opdateret på de 

krav, der stilles fra markedet, kunderne og lovgivningen indenfor sikkerheds-

området. 

Vi afholder 5-6 netværksmøder om året, hvor fokus er på sikkerheden både 

internt og ekstern i virksomhederne, da der ofte vil være et krydsfelt mellem 

security aspekter og arbejdsmiljøet/HSE. Derudover afholder vi to VIP-arran-

gementer på tværs af alle vores netværk. Netværket bygges på fortrolighed.

Møderne holdes tirsdag kl. 7.30 – 10.00 i Esbjerg, på skift ved medlemmerne. 

Den første halve time er tilegnet morgenmad og hyggelig smalltalk.  Det of-

ficielle møder starter kl. 8.00. Til hvert møde taget et relevant emne op.

Pris 
Kr. 6.500 årligt. Medlemskabet er personligt, men det er muligt at tage en 

kollega med til enkelte møder efter aftale, hvis emnet ligger uden for ens 

ansvarsområde.

Kontakt
Har du spørgsmål til Safe & Secure eller de enkelte 

arrange menter, så kontakt netværks- og  eventansvarlig,  

Mai-Britt Iversen 

Telefon: +45 36 97 35 12

Email: mai@businessesbjerg.com





ALLE KAN BLIVE RAMT AF CYBERANGREB
Emne: Cyber og IT 

Indlægsholder: Jakob Heidelberg 

 20.04
Dato: Tirsdag den 20. april kl. 7.30 – 10.00
Sted: Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg

Hvert år rammes store, såvel som mindre og mellem-
store virksomheder af cyberangreb. 

Det gør ondt – både på driften, effektiviteten og økono-
mien. Vi besøger Blue Water Shipping, som gennemgår 
det hackerangreb Blue Water var udsat for i september 
2020. De drager paralleller til opbygningen på et typisk 
terrorangreb, således, at vi kan se, hvor meget security 
disciplinerne går hånd I hånd.  

Herefter vil direktør Jakob Heidelberg fra Improsec 
gøre os klogere på, hvilke klassiske sikkerhedsfejl vi 
begår.  Ofte er det mange forskellige personer eller en-
heder der har direkte eller indirekte indflydelse på for-
retningen. Det kan for eksempel være medarbejdere, 
leverandører, kunder eller ukendte trusler. 

Alle spiller de en rolle i eller for din virksomhed og ikke 
mindst din sikkerhed.

KAN DIN VIRKSOMHED HÅNDTERE EN KRISE
Emne: Business Continuity - Beredskabsplaner 

Indlægsholder: Jesper Sjørvad 

 18.05
Dato: Tirsdag den 18. maj kl. 7.30 – 10.00
Sted: Rely On Nutec Esbjerg, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø 

Er jeres virksomheds beredskabsplan dækkende for 
alle ulykker og uønskede situationer?

Har den en handlingsorienteret tilgang og er den over-
skuelig og tilgængelig, så dine medarbejdere har den 
rette tilgang til beredskabshåndtering.

Jesper Sjørvad fra RelyOn Nutec præsenterer gode 
råd om vigtigheden i, at en beredskabsplan handler om 

mere end bål og brand. En beredskabsplan bør behandle 
alle risici for både virksomhed og medarbejdere, og pro-
aktivt støtte udviklingen af en beredskabspolitik, der 
bidrager til en positiv sikkerhedskultur i virksomheden 
og støtter din virksomheds medarbejdere i deres viden 
om deres plads og funktion i en utilsigtet situation.



INSIDERTRUSLEN OG GOD SIKKERHEDSKULTUR
Emne: Trusselsvurderingen for terror og spionage 

Indlægsholder: Sikkerhedsrådgiver fra PET 

 17.08
Dato: Tirsdag den 17. august kl. 7.30 – 10.00
Sted: Afventer

Truslen fra spioner og insidere er for mange velkendte, 
men hvordan håndterer vi disse menneskelige trusler. 
Hvordan forebygger og håndterer man de situationer, 
hvor medarbejdere utilsigtet begår fejl, der kan have 
store konsekvenser for virksomheden eller organisa-
tionen.

Vi får besøg af en sikkerhedsrådgiver fra PET som 
sætter fokus på, hvorledes man kan identificere og 
definere, hvor og hvordan man i organisationen kan 
arbejde med menneskers rolle i og omkring sikkerhed. 
Vi kommer til at arbejde med idéer til hvordan man 
kan inddrage og skabe ejerskab til sikkerhed hos både 
ledelse og medarbejdere.

FORBERED DIG BEDST PÅ DET VÆRSTE
Emne: Risk & Crisis Management 

Indlægsholder: Susanne Skov Diemer 

 21.09
Dato: Tirsdag den 21. september kl. 7.30 – 10.00
Sted: Afventer

Er din virksomhed forberedt på en potentiel krise, 
nødsituation eller katastrofe? 

Adm. direktør Susanne Skov Diemer guider dig sikkert 
gennem hvilke katastrofer og kriser du bør forberede 
dig på. Hvordan du kan reducere konsekvenserne un-
der og efter samt hvordan vi alle kan bidrage til sikker-
hed og velvære for os selv? 

Susanne deler hendes bedste råd og erfaringer. Det er 
en trinvis rejse gennem risici, almindelige fejl og case-
studier. Deltagerne vil få en afgørende bevidsthed om 
potentielle trusler og en forståelse af, hvordan vi kan 
tage ansvar for bedre at komme igennem nuværende 
og fremtidige kriser sammen. Oplægget er baseret på 
næsten 3 årtiers personlig og faglig erfaring og træ-
ning i den internationale sikkerhedselite. 



SIKKER ADFÆRD og færre arbejdsulykker
Emne: Arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø 

Indlægsholder: Carsten Ditlefsen 

 09.11
Dato: Tirsdag den 9. november 7.30 – 10.00
Sted: WORXS A/S, Østre Gjesingvej 13F 1. 6715 Esbjerg N

Vi besøger WORXS, hvor Carsten Ditlefsen rådgiver 
omkring, hvordan virksomheden kan forbedre sik-
kerheden, arbejdsmiljøet og trivslen - samt reducere 
antallet at utilsigtede hændelser og arbejdsulykker. 
De fleste arbejdsulykker skyldes manglende fokus på 
SIKKER ADFÆRD. 

Der skal arbejdes med kulturen i virksomheden hvis 
vanerne og adfærden skal ændres, og antallet af hæn-
delser og ulykker reduceres. Ledelsen skal tydeligt 

vise, at SAFETY FIRST og SIKKER ADFÆRD er den 
vigtigste prioritet og fundamentet for god kvalitet, 
produktivitet samt vækst og reducerede omkostnin-
ger.

Carsten har erfaring som rådgiver indenfor sikkerhed, 
arbejdsmiljø og trivsel i mere end 28 år. Han vil give 
eksempler på, hvordan virksomheder med SIKKER 
ADFÆRD og god trivsel skaber bedre resultater.



Lær at forudse din egen fremtid - og vind på dine egne præmisser
VIP på tværs af netværksgrupper 

Indlægsholder: Anne Skare 

26.05 
Dato: Torsdag den 26. maj kl. 14.45 – 17.30
Sted: Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg

Verden bevæger sig så hurtigt, at det er en absolut 
nødvendighed at kunne mestre fremtiden. 

For der har aldrig i historien været kortere afstand mel-
lem visionsevne og skaberkraft.

Træd ind i fremtiden med en af verdens førende frem-
tidsforskere. Anne viser dig, hvordan du helt lavpraktisk 

vækker din fremtidssans. Mens det tidligere handlede 
om mere vækst, flere penge og mange medarbejdere, 
så handler fremtiden om at lave noget der gør en for-
skel for flere mennesker, med de rigtige ressourcer. 
Fremtiden tvinger os til at arbejde sammen og blive 
bedre mennesker. 

VI KENDER MÅLET OG RETNINGEN – MEN HVORDAN KOMMER VI DERHEN?
VIP på tværs af netværksgrupper 

Indlægsholder: Connie Hedegaard 

04.10 
Dato: Mandag den 4. oktober kl. 18.00 – 
20.30 Sted: ECH Park, Stormgade 200, 6700 
Esbjerg

Både Danmark og EU har sat ambitiøse mål, men hvor-
dan får vi taget de næste svære skridt?

Hvem skal gøre hvad? Og magter vi overhovedet at 
håndtere så komplekse problemer

Vi har inviteret Connie Hedegaard til et eksklusivt fore-
drag for at tale om klimadagsorden og grøn omstilling 
ud fra hendes årelange erfaring fra politik og som be-
styrelsesformand for den grønne tænketank Concito.

Udover de 5 netværksmøder, inviteres du med på to VIP-arrangementer på 
tværs af alle vores netværk. 
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CVR nr.:  30 16 42 10

WWW  businessesbjerg.com




