SOURCING HOUSE FORTÆLLER: B CORP
Hvad er B Corp egentlig? Hvad betyder B Corp certificeringen? Og hvad er en
B Corporation?
Vi gør dig klogere på B Corp og alt hvad det indebærer – det er nemlig ikke så lidt.
B Corp er en bevægelse og et skifte i, hvordan vi driver virksomheder på samt den måde virksomheder er i verden på.
B Corp er en af de få certificeringer, der certificerer HELE virksomheden. B Corp måler virksomheders holistiske performance – det vil sige, at virksomheden altså ikke bare måles ét sted. Dette
betyder, at når en virksomhed bliver en certificeret B Corporation, lever virksomheden op til højere
standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed.
B Corps er virksomheder, der har taget stilling til hvorfor de er til, hvem de er til for samt hvordan
de vil drive deres virksomhed.
B Corp måler på ansvarlighed i alle virksomhedens led. Både på det produkt eller den service,
som virksomheden udbyder. Der måles på virksomhedens operationelle handlinger og de positive
indsatser man har gjort for medarbejdere, lokalsamfund og fællesskaber, for miljø og klima, samt
for ens kunder. Men også på ens mission og den type forretningsmodel man har og hvorvidt den
skaber positiv forandring En B Corporation er med andre ord en virksomhed for hvem det handler
om at være bedre for verden – på alle måder.
”B Corp er en bevægelse, der handler om
at inkorporere nye succeskriterier for det
at drive forretning, nemlig at være bedst
for verden og ikke bedst i verden – og vi
er utrolig stolte af at blive en del af denne
bevægelse.”
- Silke Sønderstrup-Granquist
Head of CSR, Sourcing House

Inklusiv, ligeværdig og regenerativ økonomi
B Corp certificeringen adskiller sig fra andre certificeringer og er unik i sin måde at certificere alle
dele af virksomheden, og dermed er det også en unik bevægelse at være en del af. Der stilles
høje krav til alle B Corporations samt et stort ansvar. Certificerede B Corporations er nemlig ledere
i den globale bevægelse for en inklusiv, ligeværdig og regenerativ økonomi.
Sourcing House er selv en certificeret B Corporation. Som en del af B Corp bevægelsen er vi
tvunget til konstant at rykke barren for os selv samt den måde vi arbejder på. Vi må kontinuerligt
forbedre os samt inspirere andre og vores kunder til også at blive bedre for verden.
Vil du høre endnu mere om B Corp? Så skriv endelig til os på mail: info@sourcing-house.com
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