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Esbjerg-restaurant nomineret til CSR People Prize 2014
Restaurant og natklubben Dronning Louise i Esbjerg har succes med at samarbejde
med udsatte ledige og mennesker med psykiske vanskeligheder så de kommer
tilbage i job. Det bringer nu restauranten i spil til en pris.
Selvom man er i en branche, som er kendt for at have et hårdt arbejdsmiljø, kan man godt
løfte et stort socialt ansvar. Det er Restaurant Dronning Louise et eksempel på. Virksomheden
har specialiseret sig i at få mennesker med psykiske vanskeligheder tilbage til arbejdslivet, og
derfor er Restaurant Dronning Louise nu nomineret til CSR People Prize, som går til
virksomheder, som løfter et særligt socialt ansvar.
Det er VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som står bag prisen, der uddeles for 15.
år i træk.
Restaurant Dronning Louise blev etableret i 1999 af bl.a. Grethe E. Johnsen, og for 14 år siden
kontaktede Esbjerg Kommune virksomheden med tilbud om at få en flygtning fra Bosnien i
praktik. Det gik godt, og den dag i dag er den tidligere praktikant stadig ansat hos Restaurant
Dronning Louise.
”Det var lidt af en øjenåbner, at vi lykkedes med samarbejdet omkring flygtninge. Det satte en
proces i gang, og siden greb det om sig,” siger Grethe E. Johnsen.
Gennem årene har Restaurant Dronning Louise haft mange udsatte ledige, sårbare og psykisk
syge i praktik, og flere er efterfølgende også blevet ansat. I dag er 11 tidligere praktikanter
ansat i virksomheden, bl.a. også i ledende stillinger.
Lys i øjnene er en drivkraft
Lis Jacobsen har i dag overtaget ansvaret som daglig leder af det sociale arbejde hos
Restaurant Dronning Louise, og med hende er der kommet særligt fokus på praktikanter med
psykiske lidelser.
”Jeg har stor respekt for, hvad der sker i hjernen. Vi har bl.a. en tidligere ansat, som før hun
kom hos os, var brændt fuldstændig sammen på studiet, og var psykisk syg. Hun kom
langsomt i vækst, og er nu næsten færdig med pædagoguddannelsen på normeret tid. Hun
lever i dag et fuldstændig almindeligt familieliv,” siger Lis Jacobsen.
”Det er jo fantastisk at se, når der igen kommer lys i folks øjne. Det giver os energi til at
fortsætte vores arbejde. Men vi var ikke lykkedes med vores sociale arbejde uden den
omfattende støtte i form af kurser, mentoruddannelse og ad hoc støtte fra jobcentret, det
lokale beskæftigelsesudvalg og socialforvaltningen. Det tværfaglige samarbejde er en
forudsætning for vores succes,” siger Lis Jacobsen.
Foruden det stærke samarbejde med Esbjerg Kommune om at tage udsatte ledige i praktik har
Restaurant Dronning Louise også virksomhedsbetalt kiropraktor, terapeut, massør, fitness og
psykolog. Alt sammen tiltag, som skal understøtte virksomhedens fokus på medarbejdernes
fysiske og mentale sundhed.

Juryen bag CSR People Prize bemærker, at Restaurant Dronning Louise er en virksomhed, hvor
socialt ansvar er en integreret del af virksomhedens hverdag, og det gode arbejdsklima
understreges af et meget lavt sygefravær på under to procent.
Prins Joachim overrækker prisen
CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prins Joachim ved det store gallashow CSR Awards, som i
år afholdes d. 30.-31. oktober i Holstebro.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte,
dels til virksomheder med mere end 100 ansatte.
Restaurant Dronning Louise er nomineret i kategorien -100 ansatte sammen med Scaniro i
Fjerritslev og Beck Pack Systems i Rønne. Sidste år gik CSR People Prize til ATP og A/S Bevola
KONTAKT:
 Bestyrer Grethe E. Johnsen, Restaurant Dronning Louise: 2086 59 33 //
grethe.e.johnsen@live.dk
 Daglig leder Lis Jacobsen, Restaurant Dronning Louise: 2513 5810 //
ladegaard@mail.tele.dk
 Sekretariatsleder Christina Schultz, VFSA: 7214 2051 // cs@vfsa.dk
FAKTA OM CSR PEOPLE PRIZE:
 VFSA har i over 10 år arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på
arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet ved at uddele den prestigefyldte hæderspris
CSR People Prize.


Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig social
indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har
vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.



Med deres historier kan vi inspirere andre virksomheder til at tage små og store skridt
inden for virksomhedernes sociale ansvar.



CSR People Prize bliver, sammen med en række andre priser inden for CSR området,
overrakt ved det store CSR Awards 2013, der afholdes den 30. og 31. oktober. Læs
mere om CSR Awards på www.csrfonden.dk og www.vfsa.dk.

FAKTA OM VFSA:
 VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar står bag prisen, der er en del af VFSA’s
samlede strategi for at sætte socialt ansvar på dagsordenen og rådgive
beskæftigelsesministeren om emnet.


VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.



Sven A. Blomberg, formand for BRFkredit og viceordførende direktør i Jyske Bank, er
formand for VFSA, mens de øvrige medlemmer tæller ledere fra bl.a. Falck, Grundfos,
og DFDS.

FAKTA OM CSR AWARDS 2014:
 CSR Awards 2014 bliver afholdt i Holstebro Musikteater d. 30.-31. oktober, hvor der vil
være en række inspirerende workshops og internationale talere inden for CSR-området.


CSR Awards er arrangeret af CSR Fonden, som blev stiftet i 2011. Fonden har til formål
at fremme synlighed for dansk samfundsansvar så bredt som muligt.



Foruden CSR People Prize uddeles der også en række andre priser til CSR Awards. Du
kan se et nærmere program for CSR Awards på CSR Fondens hjemmeside.



I CSR Fondens bestyrelse sidder ISS-direktør Maarten van Engeland (formand), partner
hos Bruun & Hjejle advokater, Christian Johansen, partner hos KPMG Christian Honoré,
professor ved Københavns Universitet, Linda Nielsen, Annette Stube, Group
Sustainability Director hos A.P. Møller Mærsk samt skuespiller Connie Nielsen.

Læs mere på www.csrfonden.dk

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) består af en række danske erhvervsledere, som personligt er udpeget til at rådgive
Beskæftigelsesministeren i spørgsmål om virksomheders sociale ansvar.
VFSA’s hovedformål er at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system, og inspirere flere virksomheder til at gøre
en indsats for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. via uddelingen af CSR People
Prize til socialt ansvarlige virksomheder, samt ved iværksættelsen af nytænkende projekter, så som High:Five og Route 25.
Læs mere om de enkelte VFSA medlemmer, CSR People Prize og VFSA’s andre aktiviteter på:

www.vfsa.dk

