DAKOFAs strategi 2012-16

30.05.11

DAKOFA - Kompetencecenteret for hele den danske affaldssektors
ressourceforvaltning
To måder at behandle affald på – få det bedste ud:
1.

2.

”Kvalifikationer er at være rigtig god, kompetence er at være god til det rigtige ”
Hvor er vi nu?
DAKOFA er på tærsklen til en ny strategiperiode i stigende grad anerkendt som sektorens
kompetencecenter, der opsamler viden og erfaringer både i Danmark og EU, og i takt hermed
udvikler og koordinerer aktiviteter, hvor læring og innovation er i fokus.
Samtidig anerkendes og respekteres DAKOFA som den forening, der udtrykker affaldssektorens
fagligt baserede viden på alle niveauer, da DAKOFA har et fagligt funderet og apolitisk formål.
Fremtidige krav til affaldssektoren?
DAKOFA’s medlemmer udsættes fortsat og i stigende grad for hurtige forandringer gennem nye
rammebetingelser, øget efterspørgsel efter ressourceudnyttelsen, øget konkurrence, skærpede
lovgivningskrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer. De mange og hurtige forandringer
skaber et stigende behov for information, videndeling, erfaringsudveksling og innovation.
DAKOFAs bud på rammerne for fremtidens affaldssystem er karakteriseret som følger:
•
•
•
•
•
•
•

Et europæisk og internationalt system
Et ressourcesystem med hård konkurrence
Politikere og myndigheder som ressourceforvaltere: ”hvad skal hvorhen og hvornår?”
Flere aktører på banen, tættere kontakt til produktionsvirksomhederne og andre sektorer
Homogene fraktioner vil ikke længere være affald, men værdifulde ressourcer
Behovet for udvinding af knappe ressourcer fra affald vil videreudvikle
genanvendelsessystemet
Nye komplicerede produkter vil i mange år blive til affald – produktpolitikken kan dog
bidrage til mere fokus på et produktdesign, der samtidig løser affaldsproblemet

Kompetencecentret skal derfor sikre, at medlemmerne bibringes ikke blot viden og kvalifikationer,
men også kompetencen til at vide dét, der er anvendeligt på rette sted i forhold til de stadigt
foranderlige og internationale rammebetingelser for sektoren. Endvidere skal kompetencecenteret
sikre den nødvendige erfaringsudveksling og videndeling blandt medlemmerne samt skabe grobund
for innovation i sektoren.

Overordnede mål for kompetencecenteret
- at være det samlende kompetencecenter for affaldssektoren
- at udvikle medlemmernes kompetencer som ressourceforvaltere i markedet
- at facilitere den nødvendige innovation i sektoren.
- at synliggøre affaldssektorens kompetencer – nationalt såvel som internationalt
- at stille den viden, der genereres i f.m. kompetenceopbygningen til rådighed for omverdenen
som helhed til sikring af velfunderede beslutningsgrundlag i såvel den private som offentlige
sektor

For at opfylde kompetencecenterets overordnet mål er strategien opdelt i to, successive strategimål:
Strategimål 1 ”Yderligere udvikling af det etablerede kompetencecenter ” 2012-14
Udover at fastholde DAKOFAs nuværende position som sektorens kompetencecenter, bl.a. ved at
udvikle eksisterende produkter vil DAKOFA i denne etape lægge vægt på at styrke den allerede
stigende aktivitet i DAKOFAs mange netværk. Målet for denne etape er at fokusere
kompetencecenterets ressourcer på de ”rigtige” og efterspurgte aktiviteter og herved få
medlemmerne til fuldt ud at udnytte kompetencecenterets potentiale.
Med det nuværende aktivitetsniveau i de etablerede netværk er der en stigende efterspørgsel efter
sekretariatetsbistand i form af f.eks. overvågning af særlige emner, udvikling af guidelines, faktaark
og dataindsamling om div. behandlingsteknologier og processer samt indsamling og formidling af
viden i form af portaler, seminarer og workshops.

I denne etape vil DAKOFA specielt facilitere netværksarbejdet på følgende måder:
•

Øge fokus på faciliteringen af eksisterende netværk.

•

facilitere netværksdannelser blandt medlemmerne af DAKOFAs netværk

•

udbygge bilaterale samarbejdsrelationer mellem sekretariatet og de enkelte medlemmer

•

Sikre den nødvendige palet af kompetenceudviklende aktiviteter for de enkelte netværk

•

Sikre hurtigheden, kvaliteten og bredden i nyhedsformidlingen – sikre at nyhederne dækker
nyhedsbehovet for DAKOFAs netværk

•

Fastholde og videreudvikle eksterne aktiviteter til medlemmer ved foredrag og undervisning

•

Fastholde og videreudvikle dialogen mellem DAKOFAs netværk og relevante myndigheder

•

Facilitere netværksbaserede strategiarbejder

Strategimål 2: ” Kompetencecenteret for hele den danske affaldssektors ressourceforvaltning”
2014-16
DAKOFAs medlemmer har bl.a. i sektorstrategien, udpeget en lang række udviklingsbehov, som
vurderes som vigtige for sektoren. Den næste etape af strategien arbejder for at kunne opfylde en
række af disse behov for at DAKOFA videreudvikler sektorens samlende kompetencenetværk

For at opnå positionen som hele den danske affaldssektors kompetencecenter for
ressourceforvaltning, og samtidig synliggøre sektorens kompetencer og stille den opståede viden til
rådighed bl.a. for fagligt baserede beslutninger vil DAKOFA i 2. etape:
•

Facilitere DAKOFAs samarbejde med andre sektorer og organisationer

•

Være brobygger mellem myndigheder og affaldssektoren

•

Opbygge en europæisk faglig forening

•

Øge fokus på EU og oprustning af DAKOFAs internationale overvågning

•

Satse på facilitering af innovation og teknologiudvikling

•

Styrke rollen som sektorens ambassadør ved at markedsføre sektoren i ind- og udland

•

Styrke DAKOFAs rolle som sektorens kvalitetsmærke

•

Skræddersy medlemsservices ved bl.a. at udbyde bilateral kompetenceudvikling hos de
enkelte medlemmer og for deres medarbejdere

•

Udbyde specifikke kompetenceudviklingsforløb for udvalgte aktører i sektoren

•

Facilitere nye samarbejdsrelationer i sektoren og på tværs af sektorer

•

Videreudvikle DAKOFAs hjemmeside på europæisk niveau til affaldets Wikipedia, drevet
af aktive netværk

•

Udarbejde sektorrelevante analyser og dataindsamling

