Muligheder og barrierer for samarbejde mellem
socialøkonomiske- og traditionelle virksomheder
VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består
af ledere fra en række større danske virksomheder,
og har til formål at sætte virksomheders sociale
ansvar på dagsordenen. Og dermed inspirere til at
få flere udsatte ind på arbejdsmarkedet.
750.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder
er uden for arbejdsmarkedet – enten fordi de
mangler kompetencer eller har psykiske eller fysiske
begrænsninger, der gør, at de ikke kan bidrage 100
procent.
Virksomheder kan gennem deres sociale ansvar arbejde
med at forebygge, fastholde og indsluse mennesker, som
har det svært, og således medvirke til, at flere har et
arbejdsliv og bidrager til samfundet.
Ikke alle traditionelle virksomheder kan rumme at
have ansatte, som har mentale, sociale eller fysiske
udfordringer. Men det kan de socialøkonomiske
virksomheder, som har et beskæftigelsesmæssig fokus
- da deres formål netop er, at ansætte mennesker, som
ikke kan klare sig på det traditionelle arbejdsmarked.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?
Socialøkonomiske virksomheder er private og driver
erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.

Gennem samhandel med de socialøkonomiske
virksomheder, kan mere traditionelle virksomheder tage
et indirekte socialt ansvar.
Virksomheder mangler viden og eksempler
En kortlægning blandt VFSA’s virksomheder viser,
at der både mangler kendskab til socialøkonomiske
virksomheder som konstruktion og til konkrete
eksempler på, hvad der kan samarbejdes om.

Kortlægningen viser også, at der skal være dialog
med andre i virksomhederne end HR, CSR- og
kommunikationsansvarlige. Beslutninger om indkøb og
underleverandører træffes i andre afdelinger.

Virksomhederne forventes at leve op til følgende fem
kriterier:

•

Er der mere administration, når man samarbejder
med en socialøkonomisk virksomhed?

Socialt formål – virksomhedens primære formål har
samfundsgavnlig karakter; det vil sige, at formålet
har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.

•

Hvordan kan vi være sikre på, at de er
socialøkonomiske?

•

Kan de levere den nødvendige kvalitet og til rette
tid?

Social overskudshåndtering – virksomheden
anvender hele sit overskud til primært at fremme
sociale formål og geninvestere i egen eller andre
socialøkonomiske virksomheder.
Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse –
virksomheden er transparent i sit virke, og har en
værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse.
Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheder

ByBi, Bistad
Bikuber på taget

Sandtoften
Rengøring i kontorlokaler

Specialisterne, BOAS og Autica
Programmering

CaféKaffegal

Særligt når en VFSA-virksomhed ønsker at kommunikere
om samarbejdet opstår bekymringen om, hvorvidt
den socialøkonomiske virksomhed nu også lever op til
kravene, og om den reelt har et beskæftigelsesmæssigt
fokus.
Disse bekymringer bliver dog imødekommet i en netop
vedtaget lov om at indføre en registreringsordning for
socialøkonomiske virksomheder, der kan danne grundlag
for en fælles identitet. Registreringsordningen muliggør,
at virksomheder, som lever op til visse standarder for
deres virksomhedsdrift og transparens, kan dokumentere
dette over for myndighederne, samarbejdsparter
og kunder via en eneret til betegnelsen ‘registreret
socialøkonomisk virksomhed’.

Cykelven, Baisikeli
Cykelrep. på arbejdspladsen
IT-recycling

Virksomhedens infrastruktur
Ansvar i forhold til styringsprincipper, gennemsigtighed m.v.
Human Resource Management
Sociale hensyn i forhold til medarbejdere
Teknologiudvikling
Som skaber social, miljø- og sundhedsmæssig værdi
Leverancer og fremskaffelse
Sociale, miljø- og sundhedsmæssige hensyn i eksterne leverancer
Indgående
logistik

Virksomhedsdrift

Udgående
logistik

Salg og marketing

Services

Ansvar for miljø
og klimaeffekter

Ansvar for miljø,
klima, sociale og
sundhedsmæssige
effekter

Ansvar for miljø
og klimaeffekter

Ansvar for miljø,
klima og sociale
effekter

Ansvar for miljø,
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sundhedsmæssige
effekter

Udfordringer ved socialøkonomiske virksomheder
Foruden det manglende kendskab til socialøkonomiske
virksomheder peger VFSA-virksomhederne i
kortlægningen også på andre overvejelser og barrierer.
Det er:
Hvordan kommer vi i gang – findes der en ”how to”
guide?

Uafhængig af det offentlige – virksomheden har
eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Illustrationen er baseret på erfaringer og viden fra VFSA’s virksomheder, og skal tjene
som inspiration til traditionelle virksomheders brug af socialøkonomiske virksomheder som
leverandører.

Der er dog en positiv opfattelse af konstruktionen,
og VFSA-virksomhederne udtrykker, at det er en
forretningsmodel, de gerne vil understøtte – både for at
udvide eget CSR-arbejde, men også som inspiration til,
at virksomheder, der ikke selv kan håndtere at ansætte
og indsluse udsatte borgere, kan være socialt ansvarlige
gennem indkøb og valg af samarbejdspartnere

•

Væsentlig erhvervsdrift – har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller
produkter.

Socialøkonomiske virksomheder som leverandører

Specialisterne, BOAS og Autica

ByBi, Bistad
Gaver lavet af honning

Nørremarken
Trykopgaver

ByBi, Bistad
Anvendelse af honning i mad

Place de Blau, Blindes Arbejde
Gaveartikler

Telehandelshuset
Telemarketing, fundraising

Kabelkonfektionering

Baisikeli
Salg af forsikringscykler

GLAD
Grafisk arbejde og film

Socialøkonomiske indkøbsmuligheder:
Telemarketing
Telehandelshuset, www.telehandelshuset.dk
IT og dataregistrering
Autika, www.autika.dk
BOAS Specialister, www.boasspecialister.dk
Specialisterne, www.specialisterne.dk
Catering, kantine og rengøring
Allehånde, www.allehaande.dk
Bornholms Mosteri, www.bornholmsmosteri.dk
Bybi, www.bybi.dk
Fødevarebanken, www.foedevarebanken.dk
Grantoftegaard, www.grantoftegaard.dk
Råd og Dåd, www.raaddaad.dk
Sandtoften, www.sandtoften.dk
Send flere Krydderier, sendflerekrydderier.dk

Cafe og restaurant
Café Chaplin, www.cafechaplin.dk
Cafe Kaffegal, www.cafekaffegal.dk
Kaffé Fair, www.kaffefair.dk
Frida Kahlo Huset, www.fridakahlohuset.dk
Frida Kahlo Huset www.fridakahlohuset.dk
Interiør, brugskunst og beklædning
Blindes Arbejde, www.blindesarbejde.dk
Mormor.nu, www.mormor.nu
Place de Bleu, www.placedebleu.dk
Design og grafiske opgaver
Glad Design, www.gladdesign.dk
Nørremarken, www.noerremarken.viborg.dk

Teambuilding og lederudvikling
Comeback Consult, www.comeback.nu
Byggematerialer
Gamle Mursten, www.gamlemursten.dk
Andet
Baisikeli, www.baisikeli.dk
Cykelven, www.cykelven.dk
Muhabet, www.muhabet.dk
Obs: Listen er sammensat på baggrund af
oplysninger fra VFSA’s egne virksomheder og
Den Sociale Kapitalfond. VFSA indestår ikke
for opfyldelsen af de nye registreringskrav
eller produkter og ydelsers kvalitet.

Socialøkonomiske virksomheder
- barrierer og muligheder!
VFSA-virksomheders kendskab til og samarbejde
med socialøkonomiske virksomheder
VFSA - Virksomhedsforum for socialt ansvar
VFSAs hovedformål er at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system, samt
inspirere virksomheder til at gøre en indsats
for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte
grupper på arbejdsmarkedet.
VFSA består af ledere fra:
Arriva Danmark
BRFkredit
Bella Center Group
Danfoss
DFDS
Falck Danmark
Grundfos Management
IBM Danmark
ISS Facility Service
McDonalds Danmark
Nordea Bank Danmark
Nykredit
Region Midtjylland
Schreibers Møbelfabrik

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
c/o Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.vfsa.dk
Find os på LinkedIn
Sekretariatsleder Christina Schultz
Tlf. 72 14 20 51
cs@vfsa.dk

Denne folder er udarbejdet i samarbejde med
Cabi - bedre arbejde til flere / www.cabiweb.dk

750.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder
står uden for arbejdsmarkedet, fordi de har forskellige begrænsninger.
Socialøkonomiske virksomheder er en del af
svaret på, hvordan vi får flere af disse mennesker ind på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske
virksomheder er eksperter i at rumme ansatte,
som har mentale, sociale eller fysiske udfordringer.
Og gennem samhandel med socialøkonomiske
virksomheder kan også mere traditionelle virksomheder tage et socialt ansvar.
I denne folder får du information om, hvad socialøkonomiske virksomheder, og du får konkrete
eksempler på, hvordan virksomheder fra VFSA
samarbejder med socialøkonomiske virksomheder.

