Sæt standarden
– Deltag i et udvalg og kom
på forkant med fremtidens
markedskrav

Vil du være med til at bestemme
fremtidens markedskrav, eller
vil du overlade det til dine
konkurrenter?
I et udvalg hos Dansk Standard får din virksomhed
viden om fremtidens markedskrav før jeres konkurrenter. Viden, der har direkte betydning for, hvordan jeres
produkter og serviceydelser skal udvikles, og hvordan
jeres produktion og processer skal tilrettelægges.
Deltagelse i et udvalg er en langsigtet investering i dine
kompetencer og din virksomheds konkurrenceevne.

Adgang til netværk
I udvalget vil du opleve at få udvidet dit faglige netværk, og at den vidensudveksling og de indsigter, der
følger med, er uvurderlige.
Du vil samarbejde, argumentere og diskutere med
bl.a. praktikere, myndigheder og forskere inden for dit
fagområde med et fælles mål for øje. Nemlig at sikre
størst muligt dansk aftryk.

Din deltagelse vil give jer:
1. Indflydelse
Udvalget er med til at udvikle fremtidens nationale og
internationale standarder og har dermed direkte indflydelse på en del af de krav, I vil møde på markedet. Når
du har en stemme her, er du med til at påvirke standarderne i en retning, der er fordelagtig for netop din
virksomhed.

2. Indsigt
Deltagelse i et udvalg giver tidlig indsigt i de standarder,
der direkte påvirker kravene til jeres produkter, produktion og processer. Det er et forspring, der giver direkte
konkurrencefordele: Din virksomhed undgår fejlinvesteringer og kan begynde tilpasningen tidligt, så I er
klar, når den endelige standard ser dagens lys, og konkurrenterne først skal til at tage stilling til de nye krav.

3. Markedsposition
Deltagelse i et udvalg styrker din virksomheds markedsposition. Det signalerer, at du og din virksomhed er
fagligt engagerede, kompetente og ambitiøse på jeres
område. Hermed øger I jeres troværdighed over for
kunder og samarbejdspartnere.

Hos Dansk Standard er vi eksperter i standardisering,
og vi faciliterer processen. Din opgave er at bidrage
med den viden, du har oparbejdet i dit daglige arbejde – så skal vi nok sørge for, at den bliver behandlet
nationalt og internationalt.
Når arbejdet i udvalget er i gang, er du med til definere indholdet i standarderne. Det gør du ved at forholde dig til udkast, kommentere og stille forslag. Du og
de øvrige medlemmer drøfter, hvad standarden skal
kunne. Det er her, jeres samlede viden kommer i spil.
De fleste standarder er internationale og, dit arbejde
er dermed en del af en større, international proces.
Du vil få indsigt i og skal forholde dig til andre landes
forslag, ligesom du kan få indflydelse ved at præsentere jeres bud. Viden, der i sig selv giver inspiration og
nye perspektiver, du kan tage med tilbage i din egen
virksomhed.
Dansk Standard hjælper med at holde dig ajour, mens
udvalgsarbejdet står på: Løbende deler vi viden, der
kan give nye faglige indspark skræddersyet til dit fagområde. Det sker bl.a. via nyhedsmails, konferencer
og fora med andre udvalg, hvor I kan lære af hinandens erfaringer. Formålet er, at du kommer på forkant
med udviklingen og dermed kan bidrage optimalt til
arbejdet i dit eget udvalg.
Mindst én gang årligt lægger udvalget strategien for
det kommende år. Strategien sikrer udvalgsmedlemmerne indflydelse på, hvad de danske fokusområder er.
Udvalg i Dansk Standard mødes ca. 2-4 gange årligt,
og medlemskabet koster 15.500- 19.500 kr. årligt
ekskl. moms afhængigt af udvalgets aktivitetsniveau.
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