
Hos Nordvestjysk Erhvervsråd er erhvervskonsulent Johnny 

Kristensen ikke i tvivl om, hvor vigtigt netværk er for virk-

somheders udvikling og konkurrencedygtighed: ” Særligt i 

en tid som denne, skal virksomheder huske at dyrke deres 

netværk. Det er jo her de kan komme i dialog med lige-

sindede og finde kompetente samarbejdspartnere. Og ikke 

mindst er det en oplagt platform til at vedligeholde og ud-

vikle sin faglige viden.” 

Erhvervsrådet har lige nu fem aktive netværk og der er flere 

på vej.

Områdets HR chefer deler viden og erfaring

I 2007 dannede Nordvestjysk Erhvervsråd områdets første 

netværk for HR chefer – HR Vest I. Netværket ramte et stort 

behov, og derfor blev der tidligere i år sat endnu et HR-

netværk i verden. 

Som HR chef på R. Færch Plast A/S i Holstebro er Lisa Mor-

tensen med i HR Vest II, hvor hun har mulighed for at sparre 

med andre HR chefer både omkring dagligdagsproblema-

tikker og konkrete opgaver inden for HR. 

Om udbyttet af netværket fortæller hun: ”Med HR Vest II 

har vi fået et netværk at trække på, hvis vi selv sidder og 

bakser med noget. Det kan være politikker eller noget an-

det, vi lige kan vende med hinanden og høre, hvordan andre 

Virksomheder med stærke netværk har større muligheder for at blive succesfulde end virksomheder, der ikke 

udnytter værdien af netværk
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har gjort.” Lisa Mortensen er begejstret for forløbet, der 

bliver styret af en ekstern konsulent, hvilket betyder at del-

tagerne også kommer op i helikopteren. Og så ser hun det 

som en klar fordel, at Erhvervsrådet er med som tovholder: 

”For så bliver der fulgt op på tingene,” lyder det fra Lisa 

Mortensen. 

Jern- og metalvirksomheder i fælles netværk

IronMan-netværket er et brancheorienteret netværk for 

virksomhederne i områdets stærke jern- og metalklynge.  

”I netværket kommer vi rundt og besøger hinandens virk-

somheder. På den måde finder vi ud af, hvad vi kan bruge 

hinanden til, og der bliver åbnet op for samarbejdsmulig-

heder,” siger Lars Bo Emtkjær, ejer og produktionsleder på 

Bonnet Maskinfabrik. 

For Lars Bo Emtkjær er også det sparringsmæssige afgøren-

de i netværket, hvor virksomhederne trækker på hinandens 

erfaringer og lærer af hinandens fejl. Han understreger, at 

et netværk fungerer bedst, når det består af de samme 

personer, der holder sammen over en længere periode. Det 

giver et mere åbent og tillidsbaseret netværk.

Målet med IronMan-netværket er, ifølge erhvervskonsulent 

Johnny Kristensen, at fastholde den stærke position Nord-

vestjylland har i branchen igennem fælles udvikling, inspi-

ration og læring.    ■

Idé til et nyt netværk

Nordvestjysk Erhvervsråd har flere forskel-

lige netværksinitiativer i gang og er altid 

på udkig efter nye muligheder for at skabe 

netværk, der kan gavne de nordvestjyske 

virksomheder. 

Har du og din virksomhed et behov for  

eller en idé til et nyt netværk, så kontakt 

Erhvervsrådet på info@nordvest-erhverv.dk


