Tak fordi du bruger din tid på at hjælpe os!
Kære InnoBYG medlem, tak fordi du vil hjælpe os ved at udfylde vores spørgeskemaundersøgelse 2014,
som også bliver den sidste i nuværende bevilling. Dine svar hjælper os med at lave et bedre
innovationsnetværk, når vi starter InnoBYG 2.0. fra 1. juli 2014.
Du kan godt deltage i undersøgelsen anonymt, bemærk dog, at du dermed ikke deltager i lodtrækningen om
en overraskelse til dig og dine nærmeste kolleger.

1. Hvor kommer du fra? (navn på virksomhed, organisation e.lign.)
_____________________________________________________

2. Hvad er dit navn? (bemærk at du gerne må være anonym, men dermed ikke deltager i
lodtrækningen)
_____________________________________________________

3. Hvad er din e-mail adresse?
_____________________________________________________

4. Hvilken aktørgruppe tilhører du?
(Angiv kun ét svar)



Bygherre/ejendomsforvalter



Entreprenør



Leverandør



Netværk



Organisation



Producent



Rådgiver, arkitekt



Rådgiver, ingeniør



Styrelse



Uddannelseinstitution



Videninstitution (universiteter og GTS)



Øvrige

5. Har I internationalt fokus i jeres virksomhed/organisation mv.?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej



Nej, men det ligger i overvejelserne for virksomhedens strategi

6. Hvor ser du udviklingsbehov i branchen i de kommende 1-4 år? (fx bæredygtighed ved renovering
af eksisterende byggeri)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. Hvilke af følgende muligheder og aktiviteter i InnoBYG har du kendskab til? (Sæt gerne flere kryds)
(Angiv gerne flere svar)



Konference



Gå-hjem møder



Studieture



Udviklingsprojekter



On-site besøg



Internationalt samarbejde, fx Innovation Express



Projekthjælp, fx Horizon2020 indsats



Hjælp til af finde projektpartnere



Hjælp til at få overblik over finansieringsmuligheder



Mulighed for at deltage i diskussioner i LinkedIn gruppe

8. Hvor får du din information om InnoBYG fra? (Sæt gerne flere kryds).
(Angiv gerne flere svar)



Hjemmeside www.innobyg.dk



Artikler i medier



Netværk, fx andre medlemmer/kolleger



Nyhedsbrev



Konference, messer, gå hjem-møder



LinkedIn



Twitter

Andet, hvad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Hvor ofte besøger du InnoBYGs hjemmeside www.innobyg.dk?
(Angiv kun ét svar)
Flere end 15
10-15 gange om
gange om
måneden
måneden





5-9 gange om
måneden



Under 5 gange
om måneden



Jeg besøger
aldrig siden

Jeg kender ikke
siden





10. Læser du InnoBYGs månedlige nyhedsbrev?
(Angiv kun ét svar)
Ja, jeg læser det hele



Ja, jeg læser noget af det



Nej, jeg læser det slet ikke, hvorfor ikke? - Gå til 13
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

11. Hvilken information foretrækker du at læse om i InnoBYGs nyhedsbrev? (Sæt gerne flere krydser)
(Angiv gerne flere svar)
Kommende
aktiviteter
arrangeret af
InnoBYG

Kommende
aktiviteter
arrangeret af
andre





Blogindlæg



Nyheder om
InnoBYG
netværket (fx
ny
netværkslede
r)



Information
om nye
medlemmer



Månedens
medlem



Projektopslag
, fx
Horizon2020



12. Har du forslag til ændringer i nyhedsbrevet, fx emner du savner?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

13. Hvor godt vil du selv vurdere, at dit kendskab til InnoBYG og de muligheder du har i netværket
er?

(Angiv kun ét svar)



Godt



Middel



Dårligt

14. Har du andre kommentarer til dit kendskab til InnoBYG?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

15. Hvilke af følgende har du deltaget i indtil nu i InnoBYG det seneste år?
(Angiv gerne flere svar)



Konference



Gå hjem-møde



Udviklingsprojekt



Diskussion i LinkedIn gruppen



Læst nyhedsmail



Projekthjælp

Ingen, hvorfor ikke?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

16. Hvordan vil du vurdere dit eget engagement i InnoBYG netværket generelt?
(Angiv kun ét svar)



Godt



Middel

Dårligt, uddyb årsag
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

17. Har du andre kommentarer til din deltagelse i InnoBYG?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

18. Har du deltaget eller deltager du i et af InnoBYGs udviklingsprojekter?
(Angiv kun ét svar)



Nej - Gå til 24



Nej, men vi er interesserede i at være med i projekter - Gå til 24



Ja

Projektdeltagelse
Du har svaret ja til, at du deltager i et udviklingsprojekt. I de følgende spørgsmål spørger vi ind til deltagelsen
i projektet.
Hvis du deltager i flere projekter, skal du svare på spørgsmålene ud fra det projekt du er mest aktiv i. Hvis du
ønsker at kommentere på andre projekter også, er der mulighed for dette i fritekstfeltet til sidst i denne
kategori.

19. Hvilket projekt deltager du i?
(Angiv kun ét svar)



Aktivering af bygningers konstruktion



Brand og byggematerialer



Bygherrens værdier



Bæredygtig Energirenovering



Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer



Den bæredygtige byggeplads



Enfamiliehuse



Industrialiserede delkomponenter



FISH Nordic (innovation Express projekt)



Muret byggeri



Karré og almenbebyggelse



Udvikling af branchevejledning



Udvikling af installationspakke



Sustainable Cities (Innovation Express projekt)



Bogprojekt



Udvikling af App

20. Er du tilfreds med projektledelsen?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Til dels

Nej, hvorfor ikke?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

21. Er du tilfreds med dit udbytte af at deltage i projektet?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Til dels

Nej, hvorfor ikke?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

22. Hvordan vil du vurdere din egen deltagelse og dit engagement i projektet?
(Angiv kun ét svar)



God



Middel

Utilstrækkelig, uddyb årsag
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

23. Har du yderligere kommentarer til din deltagelse i projekter?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

24. Hvilke aktiviteter forventer du at deltage i i det kommende år? (Sæt gerne flere kryds)
(Angiv gerne flere svar)



Konference



Gå-hjem-møder



Projekthjælp



Løbende spørgeskemaundersøgelser



Diskussioner i LinkedIn gruppe



Følge InnoBYG på Twitter



Studieture i Danmark



Studieture i udlandet



Udviklingsprojekter



Matchmakingaktiviteter, fx Building Green Connections

Forslag til andre aktiviteter
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

25. Hvilke forventninger har du til din deltagelse i InnoBYG? (Sæt gerne flere kryds)
(Angiv gerne flere svar)



Få ny viden



Skabe større fagligt netværk



Skabe større socialt netværk



Deltage i på forhånd definerede projekter



Få hjælp til at opstarte nyt projekt



Få indflydelse på byggebranchens dagsorden i forhold til netværkets interesseområder

Andet?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

26. Har du andre kommentarer til dine forventninger til InnoBYG?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

27. Har du fået bedre fagligt netværk via InnoBYG?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Til dels

Nej, hvorfor ikke?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

28. Har du fået kontakt til nye mulige samarbejdspartnere via InnoBYG?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

Ikke endnu, men jeg regner med at få det
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

29. Har du startet samarbejde eller projekt op på baggrund af din deltagelse i InnoBYG?
(Angiv kun ét svar)



Nej



Ikke endnu, men jeg forventer at gøre det senere

Ja, uddyb hvilket samarbejde
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

30. Er du tilfreds med de muligheder du har i InnoBYG?
(Angiv kun ét svar)



Ja



Til dels

Nej, hvorfor ikke?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

31. Har ud andre kommentarer til udbytte af netværket?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Tak for hjælpen!
Du deltager nu i lodtræningen om en dejlig overraskelse til dig og dine nærmeste kolleger.
Har du valgt at deltage anonymt deltager du ikke i lodtrækningen.
Husk at du altid kan kontakte os med ros og ris.
Skriv til os på innobyg@teknologisk.dk eller ring til os på 72 20 29 89.
De bedste hilsner
InnoBYG Sekretariatet

