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Fotos: Ingeniører Uden Grænser

MEDARBEJDERNE BYGGER BRO MELLEM
RAMBØLL OG INGENIØRER UDEN GRÆNSER
Hos Ingeniører Uden Grænser (IUG) har organisations frivillige flere gange åbnet dørene for, at
større samarbejder er kommet i stand med de virksomheder, hvor de til daglig er ansat. Det har
blandt andet været tilfældet i Tanzania, hvor IUG og Rambøll nu arbejder sammen om at renovere
en SOS Børneby.
Af Jeanette Frank Nielsen

“Vi kan se på de virksomhedsmedlemsskaber, der
bliver tegnet ved IUG, at det ofte er enkeltpersoner
eller grupper af medarbejdere, der har fået vækket ledelsens interesse for os.” Ordene er Dorte
Lindegaard Madsens. Hun er generalsekretær
hos IUG, hvor man har en lang tradition for at
samarbejde med andre foreninger såvel som
med det danske erhvervsliv. Samarbejder, der
i flere tilfælde er blevet hjulpet på vej af “virksomhedsambassadører”, som hun kalder dem.
Det vil sige frivillige, der med deres personlige
fortællinger om at være en del af IUG formår at få
deres arbejdspladser engageret i organisationen.
“Det er en længere proces at indgå et samarbejde, men det er de frivillige, der nævner vores
navn og spørger, om virksomheden på en eller anden måde kan blive engageret i IUG - og så tager
vi på sekretariatet dialogen med virksomheden
derfra,” fortæller Dorte Lindegaard Madsen.

Inspiration fra andre
virksomhedssamarbejder
Ole Torp Aundal, der er frivillig i IUG, er et klassisk eksempel på en virksomhedsambassadør.
Til daglig arbejder han som senioringeniør hos
Rambøll, og her har han været med til at gøre
opmærksom på IUGs arbejde, ligesom han har

været aktivt involveret i, at Rambøll Fonden i
dag er engageret i et større renoveringsprojekt
i en SOS Børneby på Zanzibar i Tanzania
Projektet på Zanzibar, hvor den 25 år gamle
SOS Børneby trængte til en massiv renovering,
begyndte oprindeligt som et samarbejde mellem fire forskellige parter: SOS Børnebyerne,
Siemens, Nordisk Solar og IUG. Som frivillig på
projektet blev Ole Torp Aundal mere og mere in-

spireret af at opleve, hvordan specielt Siemens
og IUG samarbejdede.
“Siemens var ret gode til at engagere deres
medarbejdere. Her blev IUG for eksempel inviteret ud til en hel temadag, hvor vi kunne fortælle
medarbejderne om vores projekt,” fortæller Ole
Torp Aundal. Han bemærkede desuden, at
Nordisk Solar og Siemens aktivt brugte deres
samarbejde med IUG til at promovere sig, både

Gode råd fra IUG-sekretariatschef Dorte Lindegaard
Madsen til at indgå i virksomhedssamarbejder
• Det er vigtigt, at man som organisation stiller sig til rådighed, er fleksibel og sørger for at pleje
samarbejdet med virksomheden, for at den kan blive ved med at se værdien i samarbejdet.
• Det er en fordel, hvis man som organisation klart kan definere sin force/sit nicheområde og
derudfra kan undersøge, hvilke danske sektorer og virksomheder, der arbejder inden for
det samme område. På den vis vil man kunne opbygge en fælles fortælling, der matcher
virksomhedens identitet og styrker dens CSR-profil.
• Det er vigtigt, at man sørger for at forventningsafstemme med sine frivillige, så de ikke kommer til at tage flere opgaver ind, end de reelt har tid til at kunne føre helt ud i livet - ellers er
der fare for, at de hurtigt mister motivationen igen, og at samarbejdet generelt lider skade.
• Ligeledes er det vigtigt, at man også fra NGO’ernes side ser hver enkelt virksomhed grundigt
an, inden man indgår i et samarbejde. Et fælles værdifællesskab med virksomheden skal
med andre ord altid vægtes højere end muligheden for donationer.
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internt og eksternt. Da Nordisk Solar og Siemens
efter nogle år havde gennemført deres del af
projektet, var Ole Torp Aundal derfor med til at
skabe en intern snak i Rambøll om at gå ind i
en runde to af projektet. En snak der snart førte
til en ansøgning til – og senere en bevilling fra
– Rambøll Fonden til at gå videre med yderligere renovering, teknisk træning af det lokale
personale og vedligehold af børnebyen.
Mens IUG står for alt det praktiske, kører
projektet dermed videre i anden fase takket
være donationen fra Rambøll Fonden, og
mindst lige så vigtigt er det, at Rambøll som
virksomhed er begyndt at promovere IUG overfor deres medarbejdere. Blandt andet har IUG,
ligesom det var tilfældet ved Siemens, været
inviteret forbi for at holde et oplæg om organisationens arbejde.

Dansk knowhow og
ekstra til CV’et
Både hos Rambøll og IUG er der stor tilfredshed
med samarbejdet, og Rambøll Fonden støtter
generelt op om flere forskellige projekter under

moderorganisationen Engineers Without Borders International rundtom i verden.
“Vi er generelt glade for at kunne støtte tekniske projekter, hvor der er ingeniører involveret,
og hvis der er Rambøll-medarbejdere engageret
i projekterne, tæller det med som et ekstra plus,”
fortæller Mogens Nielsen, der er formand for
Rambøll Fondens donationskomité. Han fremhæver, at samarbejdet specielt giver de yngre
ingeniører en mulighed for hurtigt at bringe
deres evner i spil i større internationale projekter. På den måde får de noget ekstra på CV’et,
der både kommer dem selv og Rambøll til gavn.
Derudover påpeger han, at samarbejdet med
IUG også er noget, som Rambøll kan profilere
sig på internt over for medarbejderne: “De unge
medarbejdere tilhører jo den her Z-generation,
der hellere vil frelse verden end nødvendigvis at
være i det samme firma i lang tid. Så det her samarbejde er også en måde, vi kan fange dem ind
på,” fortæller han.
Hos IUG fremhæver Dorte Lindegaard Madsen, at Rambøll’s engagement er med til at sikre
frivillige, der kan byde ind med førsteklasses

Om IUG, Rambøll og Rambøll Fonden
Ingeniører Uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation, der arbejder for
verdens fattigste ved at tilbyde tekniske ydelser og rådgivning. Organisationen har omkring
1300 medlemmer i Danmark, hvoraf godt 200 er aktive i et eller flere projekter - enten direkte
på projekterne eller via faglig sparring og supervision. IUG fokuserer specielt på adgang
til rent vand, sanitet og hygiejne. IUG arbejder altid gennem en lokal partner og indgår
generelt gerne i samarbejder med andre organisationer, så de sammen kan dække flere
ekspertområder. Du kan læse mere om SOS Børneby Projektet, som IUG vandt CSR prisen
for i 2015, her: http://www.ramboll.com/media/rgr/engineers-without-borders
Rambøll er en international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945.
I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere
i Danmark. Rambøll har 300 kontorer i 35 lande og arbejder inden for byggeri, transport,
byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning.
Rambøll Fonden uddeler hvert år donationer indenfor tre områder: 1) Forskning, studier
og uddannelse, 2) økonomisk hjælp til nuværende og tidligere medarbejdere og 3) humanitære formål. I år 2017 uddelte Rambøll Fonden over 10 millioner kroner til i alt 25 projekter.

knowhow i de udviklingsprojekter, som IUG
indgår i. “Det er en enorm platform og ressourcebase, der åbner sig for os, ved at vi har den her
dialog med virksomhederne. Det er en fantastisk
mulighed,” siger hun.

Planer om at udvide samarbejdet
Og alt tyder på, at samarbejdet mellem Rambøll
og IUG kun er på vej til at blive endnu større.
Udsigterne for efteråret er nemlig, at samarbejdet med IUG skal indskrives i vedtægterne for
Rambølls humanitære forening. Ifølge Mogens
Nielsen og Ole Torp Aundal er planen, at IUG
herefter skal komme forbi Rambøll med et oplæg til forskellige projekter – både i Danmark
såvel som uden for landets grænser – hvor Rambølls ansatte vil kunne bidrage som frivillige.
Herefter vil de ansatte kunne søge midler til
projekterne gennem Rambøll Fonden.
“Så den humanitære forening skal fungere
som en paraplyorganisation, hvor vi for eksempel vil kunne donere penge til specifikke projekter
under IUG, hvor IUG står for rammerne for projekterne og er dem, der har skabt kontakterne til
samarbejdspartnerne,” forklarer Mogens Nielsen. “Og så er håbet, at de Rambøll-ansatte, der
går med i det, også kan bruge det som teambuilding,” siger han.
Det er med andre ord ingen tvivl om, at
både IUG og Rambøll sætter pris på samarbejdet. Fra virksomhedsambassadøren Ole
Torp Aundal lyder den sidste besked da også:
“Jeg kan kun opfordre andre, der arbejder med
frivillige projekter, til at gøre deres arbejdsplads
opmærksom på de muligheder, der er for et samarbejder – som for eksempelvis for Ingeniører
Uden Grænser – og på den værdi, som det kan
give virksomheden.

