Klynger,
udvikling

innovation

I foråret 2013 har Danmark fået sin første
nationale klyngestrategi. Ambitionerne for
klyngerne er store. Her hedder det fx at
klynger og innovative netværk skal
”Understøtte og accelerere omstillingen af
dansk erhvervsliv til den videnbaserede
økonomi og herigennem bidrage til, at
sikre fremtidens konkurrenceevne og
arbejdspladser i
Danmark.” Vi har
snakket med den danske klynge Hub
North og den australske klynge-ekspert
Rodin Genoff om hvordan man kan gøre
det i praksis.

og

virksomheds-

ekspert Rodin Genoff. Samarbejdet med at
udvikle
klyngen
og
dens
medlemsvirksomheder har fire hovedpunkter:
1)
2)

3)
4)

udvikling af et survey-instrument til
kortlægning af Hub Norths medlemmer
interviews med medlemsvirksomheder
for at undersøge mulige udviklingsprojekter
strategisk analyse af nye forretningsmuligheder
udvikle nye samarbejder.

FIGUR 1: Sådan gjorde Hub North

Hub North er et norddansk netværk med
fokus
på
vindenergi.
Aktørerne
er
virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som
underleverandører til større producenter.
Rodin Genoff er internationalt anerkendt for
sit innovative arbejde med at udvikle
strategiske netværk og klynger, men har
også et solidt kendskab til det danske
klyngelandskab.
Det norddanske netværk har det seneste år
sat fokus på at sikre konkurrenceevne og
fremtidige
arbejdspladser
hos
deres
medlemsvirksomheder. For at gøre det har
Hub North allieret sig den australske klynge-

(Kilde Rodin Genoff & Associates).

12-trin til bedre virksomhedsmøder
I alt er 24 Hub North medlemmer blevet
besøgt af klyngeeksperten og Hub North
projektleder Henrik Wadmann.
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Til de mange samtaler med direktører i den
nordjyske vindmølleindustri, er der udviklet
en 12-trins proces for virksomhedsmøder (se
faktaboks 1 for alle 12-trin). De 12 trin
dækker over en række skridt - lige fra
definering af projektidé til identifikation af
mulige
samarbejdspartnere
over
kommunikationsplan til endelig lancering.
De mange samtaler med virksomhederne har
givet chance til at analysere og vurdere
muligheder og potentialer. En indsigt der
gerne skulle ruste virksomheden og gøre den
mere konkurrencedygtige – noget der skal
være med til at skabe flere nordjyske jobs.
En vigtigt lektie fra de mange møder med
virksomhederne, er at direktører ofte er
passionerede og drevet af mere end
resultater på bundlinjen:

FAKTABOKS 1: 12-trin til bedre
virksomhedsmøder
1: Definer projektet
2: Identificer potentielle partnere og samarbejder
3: Opbyg en forståelse af de mulige partnere
4: Opbyg en forståelse af de kompetencer som
de mulige samarbejdspartnere skal/kan bringe
ind i samarbejdet
5: Opbyg en forståelse af hvilke ressourcer disse
virksomheder bringer ind i samarbejdet
6: Prioriter joint venture og/eller
samarbejdsaftaler
7: Gentag trin et: definer hvad projektet giver de
involverede partnere
8: Formuler en projekt- og tidsplan for
samarbejdet
9: Formuler en kommunikationsplan - branding
og marketing
10: Planlæg lanceringen af det nye produkt eller
samarbejde
11: "Get the job done"
12: Aktiver kommunikationsplanen og lad
champagnepropperne springe.

”Uanset om det er udfordringen, fascination
af teknologi, ønsket om at skabe nye
produkter, eller blot ønsket om egen
virksomhed, så har hver direktør sig egen
unikke stil. Eller populært sagt: sin egen
DNA” forklarer klynge-eksperten Rodin
Genoff.

De mange medlemsbesøg har både være til
gavn for Hub North som klynge og for deres
medlemsvirksomheder:

En forståelse af virksomhedens DNA er vigtig
for at kunne identificere og iværksætte
udviklingsprojekter. Det er derfor vigtigt med
opfølgende kontakt:

”Det har givet os et godt indblik i hvordan
mange af vores medlemsvirksomheder er
skruet sammen” fortæller Alex Søgaard
Moreno.

Kilde: Rodin Genoff & Associates

”Det er først under vores andet og tredje
møde med direktøren, vi kommer tæt på og
forstår virksomhedens mindset” fortæller
Rodin Genoff.
"Men audits alene kan ikke gøre det. Mit
budskab er, at vi har brug for gode klyngefacilitatorer, der forstår virksomhederne og
kan skabe nye samarbejder og partnerskaber.
Noget som økonomiske analyser alene kan
ikke gøre”, fortæller Rodin Genoff.
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Hub North Projektleder Henrik Wadmann er
glad for det tætte samarbejde med Rodin
Genoff :
”Jeg er meget imponeret over hans evne til at
analysere vores medlemsvirksomheder og se
det vækstpotentiale, de har. Der er ingen tvivl
om, at hans arbejde vil kaste resultater af sig
på både kort og lang sigt”.
Nye samarbejder og partnerskaber
Arbejdet med at analysere medlemsvirksomhederne har allerede kastet resultater
af sig:
”Et af de allerbedste resultater af initiativet er
oprettelsen af en helt ny selskab. Selskabet
er oprettet i et samarbejde mellem to
virksomheder, som vi har været med til at
føre sammen” fortæller Alex Søgaard Moreno
og fortsætter “jeg kan ikke fortælle så meget
om det endnu, men selskabet forventes at
lancere en helt ny banebrydende teknologi i
løbet af efteråret 2013”.
Metoden med at sammensætte nye
virksomhedskonstellationer er også blevet
brugt i formationen af Danish Offshore
Cluster. Danish Offshore Cluster 1 er kort
fortalt fire virksomheder, der er gået sammen
om at udbyde deres produkter og services
som en totalløsning for at komme ind på det
norske marked.
Også i Smart Materials Cluster som Hub
North har været med til at opstarte, har der
været fokus på at udvikle nye samarbejder.
Fælles for virksomhederne i Smart Materials
Cluster er, at de alle har kompetencer og
forretnings-interesser i at bruge og genbruge
udtjente vindmøllevinger og andet high value
affaldsmateriale. Smart Materials Cluster har
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udgangspunkt i Nordjylland,
deltagere fra hele landet.

men

har

”Et af vores mål med Smart Materials Cluster
er at skabe arbejdspladser inden for en ny og
voksende bæredygtighedsbranche med et
meget stort potentiale. Det er klart, at vi ikke
skal lukke os om Nordjylland, men netop
søge samarbejde uden for regionen og i hele
verden. Det er efter vores overbevisning den
bedste
måde
at
skabe
nordjyske
arbejdspladser
på”
pointerer
Henrik
Wadmann.
Smart Materials Cluster er netop blevet
officielt lanceret på et kick-off møde i 2013.
Teknologi og Innovation
Efteråret 2012 bød på et andet af projektets
resultater.
Her
lancerede
sikringsspecialisten
Conlan
nemlig
et
nyt
sikkerhedssystem. En lancering der skete
med sparring og hjælp fra Hub North:
”Det har været fantastisk oplevelse at arbejde
sammen med Hub North og den australske
klyngeekspert. De har virkeligt støttet
udviklingen af vores nye produkt” fortæller
direktør Ejner Schmidt Hansen fra den
aalborgensiske virksomhed Conlan.
Hub North har bistået Conlan med strategisk
sparring i forhold til den overordnede
forretningsstrategi og produktets markedsentré i Danmark og udlandet.
At netop de nye samarbejdsformer har været
til gavn for virksomhederne er ikke nogen
tilfældighed:
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”OECD har konkluderet, at for at omsætte
ideer til succesfuld forretning, bliver
virksomhederne mere og mere afhængige af
komplementær viden og know-how fra
virksomheder og institutioner, som ikke er
deres egne”, siger Rodin Genoff.
Hub North arbejder i øjeblikket på at få
erfaringerne bredere ud, og er i dialog om
samarbejde op med bl.a. Vindmølleindustrien
og Offshoreenergy.dk.

FAKTABOKS 2: Hub North
- Erhvervsnetværket Hub North har som
mål at synliggøre, forene, udvikle og styrke
den nordjyske vindmølleindustri.
- Hub North blev etableret i 2011 og har 185
medlemsvirksomheder.
- Aalborg Havn, Region Nordjylland,
Aalborg Universitet (6 institutter), Dansk
Industri i Nordjylland, Invest in Denmark,
erhvervskontorerne i de 10 nordjyske
kommuner, FORCE Technology samt
Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling udgør
netværkets bagland.
Læs mere på www.hubnorth.dk

Projektets metoder og resultater blev
offentligtgort på en større konference i juni
og er netop blevet udgivet i rapporten:
”Engeeneering the Green Economy”. Se i
øvrigt en video om projektet her:
http://www.youtube.com/watch?v=7lUI1_my
KOk
September	
  2013,	
  
kaspar@reglab.dk	
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