Konferencer i Vidensklubben for Frivillige Sociale Organisationer 2006-2011

Konference 2011: Hvad skal de frivillige sociale organisationer bruge forskningen
til?
Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationers årlige konference
Fredag d. 6. maj 2011 kl.10.00 - 15.50
Konferencen finder sted på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
Lokale DSC033 (lige ved hovedindgangen på Dalgas Have)
Med regeringens nye udspil "National civilsamfundsstrategi" og Frivilligrådets, "Forskning i frivillighed og civilsamfund",
er der sat politisk fokus på forskning i frivillighed. Konferencen vil gerne tage dette op som en invitation til at diskutere
forskningen i frivilligt socialt arbejde og hvad den kan, skal og bør beskæftige sig med. Oplægsholdere fra
Socialministeriet, forskningen og den frivillige verden vil her få mulighed for at præsentere og diskutere deres forskellige
syn på emnet. Konferencen henvender sig derfor til alle, som er berørt af og har interesse i samspillet mellem den viden
som produceres, statens frivillighedspolitik og de vilkår og muligheder som denne skaber for de frivillige organisationer.
Program
10.00 – 10.30
Kaffe og velkomst
10.30 – 10.45
Velkomst og dagens program samt introduktion til Vidensklub for Frivillige Sociale
Organisationer v/ Lektor Anders la Cour
10.45 – 11.20
Statslige forskningsinitiativer på det frivillige sociale område v/ Anne Katrine
Tholstrup Bertelsen, Socialministeriet
11.20 – 12.05
Perspektiver på forskning om og i frivillighed v/ Professor Lars Skov Henriksen,
Aalborg Universitet
12.05 – 13.05
Frokost
13.05 – 13.50
Hvad mangler forskningen at give de frivillige organisationer svar på? v/ Lektor
Anders la Cour, Copenhagen Business School/Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
13.50 – 14.35
”Hvordan kan Ældresagen bruge forskning på frivilligområdet?” v/ Direktør Bjarne
Hastrup, Ældresagen
14.35 – 15.05
Kaffe
15.05 – 15.50
Paneldebat v/ dagens oplægsholdere
Pris
400 kr. inkl. frokost, kaffe og te (200 kr. for studerende)
Tilmelding
Pr. mail til projektassistent Janus Hecht, jh.lpf@cbs.dk

Konference 2010: Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationers årlige
konference
Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund

Konferencen finder sted:
Torsdag d.6. maj 2010 kl.10.00- 16.30
Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
Lokale DSC033 (lige ved hovedindgangen på Dalgas Have)

Frivillighedens rolle i velfærdssamfundet er et omdiskuteret emne, der involverer forskellige aktører med lige så
forskellige interesser. Med udgangspunkt i Frivilligrådets nye oplæg til reform af den frivillige sektors rolle i det danske
velfærdssamfund, byder konferencen op til diskussion af de forskellige aktørers perspektiver.
På konferencen vil der således være mulighed for at høre sagen fra forskellige vinkler. Formålet med konferencen er
dels at præsentere de forskellige perspektiver på fremtidens frivillighedspolitik og dels at skabe grundlag for en
kvalificeret diskussion. Konferencen henvender sig derfor til alle som er interesseret i de nyeste politiske tiltag - og de
udfordringer der følger af samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige.

Program:
10.00 – 10.30 Kaffe og velkomst
10.30 – 10.45 Velkomst v/ Rektor Johan Roos
10.45 – 10.55 Introduktion til Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationer og
dagens program v/ Lektor Anders la Cour
10.55 – 11.20 ”Frivillighedspolitikken i fremtidens velfærdsamfund" v/ Socialminister,
Benedikte Kiær
11.20 – 12.05 ”Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne” v/
Formand for Frivilligrådet, Susanne Larsen
12.05 – 13.05 Frokost
13.05– 13.50 ”Forskellen mellem krav og begær i statens frivillighedspolitik” v/ Lektor
Anders la Cour
13.50 – 14.35 ”Udfordringer for samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige, set
fra de frivillige organisationers perspektiv” v/ Formand for Frivilligt Forum og
forstander for Kristeligt Studentersettlement, Johannes Bertelsen
14.35 – 15.05 Kaffe
15.05 – 15.50 ”Udfordringer for samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige, set
fra kommunernes perspektiv” v/ Vicedirektør for Social-, Sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune, Charlotte Markussen
15.50 – 16.30 Opsamling og debat v/ Anders la Cour

Pris: 400kr. (200kr. for studerende). Medlemsorganisationer af Vidensklubben har 10 gratis pladser til deres rådighed.
Tilmelding: Skriv navne på deltagerne til Janus Hecht på jh.lpf@cbs.dk
* Der tages forbehold for ændringer i programmet

Konference 2009: Virksomheders sociale ansvar – hvad skal vi med det?
Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer inviterer til konferencen om virksomheders sociale ansvar,
onsdag d. 6. maj 2009, kl. 10.00-16.30 på Copenhagen Business School.
Baggrund
Danske virksomheder ser i stigende udstrækning fordele i at organisere deres medarbejderes sociale engagement i
samarbejde med udvalgte frivillige organisationer. Virksomheder som Novo-nordisk, TDC og Skandia tilbyder således i
dag deres medarbejdere muligheden for at udøve frivilligt arbejde i arbejdstiden. Er der generelt tale om en positiv
udvikling til gavn for dem der skal hjælpes, for de frivillige organisationers, for de ansatte og deres virksomheder?
Hvordan balancerer virksomhederne mellem hensynet til økonomi og hensynet til deres filantropiske engagement?
Hvilke muligheder og risici gemmer der sig i denne udvikling? Og hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og
frivillige organisationer gøres endnu bedre for fremtiden? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som konferencens
oplægsholdere vil forholde sig til og diskutere.
Download konferencepræsentationer
Hvordan forenes økonomiens logik med det philantropiske
engagement?

Anders la Cour

Socialt ansvar - i medgang og modgang

Peter Holm

Corporate volunteering – når tid er mere værd end penge

Kenneth
Øhrberg

Paradokserne ved at tjene godt og gøre godt

Tania Ellis

Resumé
Program
Der vil være en kort debat efter hvert af oplæggene.
Program
10.0010.30

Kaffe

10.3011.30

Introduktion og Hvordan forenes økonomiens logik med det
philantropiske engagement?
v / lektor Anders la Cour, CBS

11.3012.30

Socialt ansvar - i medgang og modgang
v / kommunikationschef Peter Holm, Skandia

12.3013.30

Frokost

13.3014.30

Corporate volunteering – når tid er mere værd end penge
v/ fundraisingchef Kenneth Øhrberg, Dansk Røde Kors

14.3015.30

Paradokserne ved at tjene godt og gøre godt
v/ forfatter og foredragsholder Tania Ellis, Inspiratorium®

15.3016.00

Kaffe

16.0016.30

Opsamling og debat
v/ Anders la Cour

Tid og sted
Onsdag den 6. maj 2007, kl. 10.00 – 16.30

Copenhagen Business School
Lokale SC-033
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Oplæg
Hvordan forenes økonomiens logik med det philantropiske engagement?
v / Anders la Cour, Lektor, Ph.D. Copenhagen Business School.
Corporate volunteering eller virksomheders organisering af deres ansattes frivillige indsats i arbejdstiden er en ny måde
for virksomheder herhjemme at vise deres sociale ansvarlighed på. Ved at stille skarpt på hvordan de største
virksomheder i verden iscenesætter deres sociale ansvarlighed, vil oplægget diskutere hvilke paradokser dette giver
anledning til, og hvilke konsekvenser der har for virksomhedernes mulighed for at reflektere over dem selv som social
ansvarlige virksomheder.
Socialt ansvar - i medgang og modgang
v / Peter Holm, kommunikationschef i Skandia
Skandia har i mange år arbejdet med socialt ansvar som en del af virksomhedens forretningsstrategi. Seneste initiativ er
Corporate Volunteering hvor medarbejderne involveres i CSR-arbejdet. Skandia giver et indblik i deres erfaringer på
området og fremlægger helt ny viden om danske toplederes holdning til social ansvarlighed - også når krisen kradser.
Corporate volunteering – når tid er mere værd end penge
v / Kenneth Øhrberg, cand. merc., fundraisingchef i Dansk Røde Kors
Når den professionelle NGO møder den professionelle virksomheds CRS-vision opstår der synergi, men også potentielle
konflikter. Dansk Røde Kors har partnerskaber med flere danske virksomheder, hvor corporate volunteering er et af
elementerne i samarbejdet. Indlægget vil tage udgangspunkter i konkrete eksempler på samarbejder og sætte perspektiv
på, hvordan fremtiden ser ud for corporate volunteering, set fra NGO.
Paradokserne ved at tjene godt og gøre godt
v / Tania Ellis, Executive MBA, forfatter og foredragsholder, Inspiratorium®
I spændingsfeltet mellem økonomi og humanisme ligger der nye forretningsmuligheder og nye muligheder for at skabe
en bedre verden. Men det er ikke altid let at bevæge sig ind i dette tilsyneladende paradoksale krydsfelt. Det udfordrer
vanetænkningen, kan skabe konflikter, og hårde valg må nogle gange træffes. Kan det overhovedet lade sig gøre for
virksomheder og NGO'er at navigere mellem de socialøkonomiske paradokser - og hvis ja, hvordan?
Deltagere
Konferencen er åben for alle med interesse i frivilligt socialt arbejde og virksomheders sociale ansvar.
Tid og sted
Onsdag d. 6. maj 2009, kl. 10.00-16.30
Copenhagen Business School
Lokale SC-033
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Tilmelding
Deltagelse I konferencen koster 400 kr. pr. person (200 kr. for studerende) og inkluderer et heldagsprogram, frokost,
kaffe m.m. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Morten Rishede Philipsen (mrp.lpf@cbs.dk) senest fredag d. 24. april
2009.
Deltagelse er gratis for de organisationer, der er medlem i Vidensklubben (tilmelding er dog nødvendig).
Venlig hilsen
Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer
Lektor Anders la Cour
Porcelænshaven 18A
2000 Frederiksberg
E-mail: al.lpf@cbs.dk
tlf.: 3815 3553

Konference 2008 - Ledelse og værdier i det frivillige sociale arbejde
Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer inviterer til konferencen om ’Ledelse og værdier i det frivillige
sociale arbejde’, tirsdag den 6. maj 2008, kl. 10.00-16.30 på Copenhagen Business School.
Baggrund
I flere år har udviklingen i det danske velfærdssamfund været kendetegnet ved en anerkendelse af de frivillige
organisationers potentiale til at løse samfundets sociale problemer. Denne interesse synes i dag i stigende udstrækning
at blive akkompagneret af nye krav til hvordan de frivillige organisationer strukturerer og leverer deres ydelser.
Udviklingen af evalueringsredskaber samt indførelsen af nye styringsredskaber, står derfor højt på den politiske
dagsorden - som instrumenter til at kunne evaluere det frivillige sociale arbejde.
Krav om øget kvalitet, evaluering, metodetænkning og ledelse af det frivillige sociale arbejde, tvinger de frivillige
organisationer til at reflektere over, hvordan de kan efterleve omverdens krav uden at gå på kompromis med deres egne
forestillinger om hvordan det frivillige sociale arbejde skal udføres. Eller mere præcist formuleret: Hvordan kan de
frivillige sociale organisationer på den ene side leve op til de eksterne krav til at tænke i metode og på den anden side
opfylde deres frivilliges ønsker om udstrakt frihed i opgaveløsningen?
I et forsøg på at håndtere dette skisma søger mange frivillige organisationer mod deres værdier, for at finde en fast
forankring i krydspresset af forventninger der stilles til dem. Spørgsmålet er imidlertid i hvilken udstrækning værdier kan
fungere som et sådant styringsredskab? Denne konference ønsker at sætte de frivillige organisationers værdier på
dagsordenen, og diskutere hvorledes frivillige organisationer kan lede på deres værdier. Med andre ord Hvad betyder
værdiledelse? Hvordan kan den praktiseres? Og i hvilken udstrækning kan en sådan ledelsesform håndtere de
dilemmaer, som de seneste årsudvikling i interessen for de frivillige organisationers sociale indsats har givet anledning
til?
Ønsket med konferencen er at reflektere over disse udfordringer, samt optegne muligheder for hvordan de frivillige
organisationer kan opererer på det nye marked for velfærd. På den baggrund inviterer ”Vidensklub for Strategi og
Ledelse i frivillige organisationer” til heldagskonference på Copenhagen Business School.
Deltagere
Konferencen er åben for alle med interesse i frivillige organisationer, deres samarbejdspartnere samt de, der måtte have
interesse i hybride styringsformer generelt.
Program
10.00-10.30

Kaffe

10.30-11.00

Introduktion
v/ lektor Anders la Cour

11.00-11.40

Værdiledelse i praksis
v / Rita Christensen, KFUM's Sociale Arbejde

11.40-12.40

Værdier og styring i organisationer
v / lektor Steen Vallentin

12.40-13.40

Frokost

13.40-14.20

Værdiledelse i øjenhøjde
v/ afdelingsformand Søren Fagerland, Dansk Røde Kors

14.20-15.00

Værdiledelse i frivillige organisationer
v/ professor Ole Thyssen

15.00-15.30

Kaffe

15.30-16.10

Værdiledelse i frivillige organisationer
v/ professor Ole Thyssen

16.10-16.30

Opsamling og debat
v/ Anders la Cour

Tid og sted
Tirsdag den 6. maj 2007, kl. 10.00 – 16.30
Copenhagen Business School
Lokale SC-033
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Tilmelding
Deltagelse i konferencen koster 400 kr. pr. person (200 kr. for studerende) og inkluderer et heldagsprogram, frokost,
kage, m.m..
Tilmelding kan ske ved henvendelse til Joakim Kromann Rasmussen ( jkr.lpf@cbs.dk) senest fredag d. 25. april 2008.
Deltagelse er gratis for de organisationer, der er medlem af Vidensklubben (tilmelding er dog nødvendig).
Yderligere information kan findes på klubbens hjemmeside: www.cbs.dk/frivilligklub
Med venlig hilsen
Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer
Lektor Anders la Cour
Porcelænshaven 18 A
2000 Frederiksberg
al.lpf@cbs.dk
tlf.: 38 15 35 53

Konference 2007 - Evaluering og kvalitet i det frivillige sociale arbejde
Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer inviterer til konferencen: ”Evaluering og kvalitet i
det frivillige sociale arbejde” d. 8. maj 2007

I de sidste 20 – 25 år har der været en stigende interesse for de frivillige organisationer, som vigtige og fornyende
aktører i velfærdssamfundet. Det er især det frivillige arbejdes fleksible karakter, der har vakt interesse fra det offentliges
side. Ud fra en tese om, at ”det frivillige sociale arbejde kan noget som det offentlige ikke kan”, har velfærdsstaten
gennem de sidste år brugt mange ressourcer på at opbygge og forstærke de frivillige organisationer og den tredje sektor.
Den øgede politiske interesse har ført til en større opmærksomhed på de frivillige organisationers strukturering og
levering af deres ydelser og i dag tales der om nødvendigheden af dokumentation, evaluering, metodeudvikling,
evidensbaseret omsorg og kontrol med det frivillige sociale arbejde. Frivilligt socialt arbejde har således mistet sin
uskyld, eller mere præcist formuleret; bare fordi omsorgen bliver givet af en frivillig kan man ikke bare regne med at det
også bliver opfattet som noget enestående og godt. Senest er socialministeriet gået i samarbejde med Rambøll
Management om udviklingen af en standardiseret dokumentationsform, der kan måle og veje kvaliteten af det frivillige
sociale arbejde.
De mange nye krav til de frivillige organisationers strukturering og levering af deres sociale indsats aktualiserer
spørgsmålet om, hvad vi overhovedet forstår ved kvalitet indenfor det frivillige sociale arbejde. Dermed har diskussionen
om kvalitet og evaluering fået fornyet aktualitet. På den baggrund inviterer ”Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige
organisationer” til heldagskonference på Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.
Download konferencepræsentationer:
Kvalitet, styring og automoni

Anders la Cour

Dokument og effektmåling af frivilligt socialt arbejde

Line Dybdal

Frivilligt arbejde i kvantitative kasser

Anne Juel Jensen

Kvalitets-paradokser

Holger Højlund

Kunsten at lege sig til magten

Niels Åkerstrøm

Program:
10.00:10.30 Kaffe og velkomst
10.3010.45

Velkomst
v/ Ph.d. stipendiat Birgit V. Lindberg

10.4511.00

Fokus på resultater. Socialministeriets arbejde med dokumentation og
effekt på det sociale område
v/ Konsulent i Effeksekretariatet Dorte Rievers Bindslev

11.0011.40

Effektmåling af frivilligt socialt arbejde
v/ Konsulent i Rambøll Management Line Dybdal

11.4012.20

Kvalitet, styring og autonomi
v/ Lektor Anders la Cour

12.2013.20

Frokost

13.2013.50

Frivilligt arbejde i kvantitative kasser?
v/ Anne Juel Jensen, projektleder for metodeudvikling, KFUM's Sociale
Arbejde

13.5014.35

Kvalitets-paradokser
v/ Adjunkt Holger Højlund

14.3515.05

Kaffe

15.0515.45

Kunsten at lege sig til magten
v/ Professor Niels Åkerstrøm

15.4516.15

Opsamling og debat
v/ Ph.d.stipendiat Birgit V. Lindberg

Konference 2006 - Uafhængighedsstrategier i frivillige organisationer
Uafhængighedsstrategier i frivillige organisationer
Hvordan bevarer en frivillig organisation sin integritet og uafhængighed, når den samtidig skal fungere på et
velfærdsmarked med de vilkår for udbud og efterspørgsel, der traditionelt kendetegner et marked, og når organisationen
må indgå i forskellige forhandlingsnetværk for at få indflydelse på udviklingen?
Dette var temaet for en konference Vidensklub for Strategi og Ledelse i frivillige organisationer afholdt tirsdag den 25.
april 2006.
Baggrunden for konferencen var, at der gennem de sidste 10-15 år er blevet sat øget fokus på de frivillige organisationer
og deres bidrag til at løse forskellige velfærdsopgaver. Samtidig med at de frivillige organisationer yder en væsentlig
indsats - især indenfor det sociale arbejde - er de blevet en del af samfundsøkonomien. Det betyder, at de i dag må
indgå i forskellige forhandlinger omkring deres ydelser og deres organisering.
I den forbindelse er ledelse dukket op som et vigtigt begreb, der åbner for nye samarbejds- og styringsformer. Ledelse
bliver vigtigt, fordi der skal skabes samarbejde mellem forskellige instanser, som ikke umiddelbart har samme kultur,
men gerne vil arbejde sammen. Nye former for ledelse kan dog medføre grundlæggende forandringer, der påvirker og
konstituerer nye grænser for velfærdssamfundets forskellige institutioner og organisationer samt for deres ydelser.
Download konferencepræsentationer:
Partnerskaber som kontrakter af anden orden

Niels Åkerstrøm

Frivillige organisationers autonomi

Kaspar Villadsen

Den frivilliges værdi

Camilla Sløk

