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NETVÆRK FOR SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER – SØV

EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Er en privat virksomhed, der driver forretning på markedsvilkår
med det formål – igennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.
RSV
Virksomheden kan lade sig registrere som Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) hos Erhvervsstyrelsen, her skal den socialøkonomiske virksomhed dokumentere at:
• Have et socialt formål af samfundsgavnlig karakter med
sigte på social, kultur, beskæftigelse, sundhed eller miljø
• Være erhvervsdrivende og sælge varer eller tjenesteydelser
• Være uafhængig af det offentlige
• Være inddragende og ansvarlig
• Have social håndtering af overskud efter skat
Socialøkonomisk miljø
Med et godt socialøkonomisk miljø i lokalsamfundet er der lagt en
brik til et mere rummeligt arbejdsmarked lokalt og en styrket sammenhængskraft blandt borgerne i lokalsamfundet.

Torben Petersen

Socialøkonomisk
virksomhedskonsulent
Telefon: +45 59 53 44 79
Mobil: +45 21 30 13 68
torben.petersen@kalundborg.dk

Der er basis for at udvikle partnerskaber med traditionelle virksomheder
Partnerskaber og Kalundborg modellen
I Kalundborg har vi 50 års erfaring i industriel symbiosesamarbejde. Med Socialøkonomien ønsker vi også at inddrage den sociale kapital i partnerskaber. Socialøkonomikalundborg har indgået
rammeaftale med Kalundborg Symbiose.
Vi arbejder i Socialøkonomisk Netværk Kalundborg under Kalundborgegnens Erhvervsråd. Her mødes socialøkonomiske og socialvenlige virksomheder og udvikler og udveksler erfaringer.
Vi oplyser om socialøkonomi, og vejleder i hvordan man bliver registreret som RSV på portalen
www.socialøkonomikalundborg.dk
Torben Petersen
Socialøkonomisk virksomhedskonsulent
Kalundborg Kommune
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SOCIALØKONOMIKALUNDBORG
OG DEN SOCIALØKONOMISKE SYMBIOSE

Titlen Socialøkonomikalundborg anvendes i daglig
tale og udtrykker alle aktiviteter inden for socialøkonomien i Kalundborg. Det dækker Det Socialøkonomiske Netværk under Kalundborgegnens Erhvervsråd, den kommunale socialøkonomiske indsats og
de socialøkonomiske virksomheder.
Partnerskabstanken, hvor flere parter har fordele af
samarbejdet, udtrykker vi som den Socialøkonomiske Symbiose.
Kalundborg Symbiose
Den industrielle Symbiose i Kalundborg har lagt meget inspiration til udviklingen af socialøkonomien i
Kalundborg. Det er derfor næsten cirkulært, at der i

2021 er tegnet socialøkonomisk rammeaftale imellem Kalundborg Symbiose og den kommunale indsats i Socialøkonomikalundborg.
Kalundborg Symbiose har dermed inddraget den sociale kapital i deres bæredygtige arbejde med ressourcer. Kalundborg Symbiosen har med aftalen,
som traditionen byder engageret sig i udviklingen af
lokalområdet. Grundtanken med aftalen er, at symbiosevirksomheder på markedsvilkår samarbejder
med socialøkonomiske virksomheder, og på den
måde bidrager til at skabe meningsfuld beskæftigelse for lokale borgere, der er udfordret på det traditionelle arbejdsmarked.

”Samarbejdet med CSR-orienterede virksomheder er vigtigt for de borgere, der har svært ved at finde
fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er Socialøkonomisk virksomheder en oplagt trædesten!
Sammenholdt med manglen på arbejdskraft er det i mange tilfælde en Win Win for både borger og
virksomhed.”

Lasse Bjerregaard
Arbejdsmarkedschef, Jobcenter Kalundborg
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Partnerskaber og Socialøkonomisk Netværk
Kalundborg
Socialøkonomien bygger i Kalundborg Kommune
på den mere end 50 år gamle tradition med at etablere partnerskaber og symbiosesamarbejde kendt i
Kalundborg Symbiose.
Partnerskabstanken blev født allerede ved stiftelsen af Socialøkonomisk Netværk Kalundborg.
Her blev både socialøkonomiske virksomheder og
traditionelle virksomheder med interesse for dna'et
i socialøkonomien inviteret med i Netværket –
benævnt socialvenlige virksomheder.

Tanken var, at den traditionelle virksomhed kunne
inddrage elementer i deres CSR-politik fra socialøkonomien, kunne etablere partnerskaber med
socialøkonomiske virksomheder eller afknoppe
virksomheden helt eller delvist som socialøkonomiske virksomhed.
Flere traditionelle virksomheder både fra detailhandlen og industrien har taget muligheden til sig
og bidraget med flot engagement i Netværket. Netværket faciliteres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Der afholdes 6 årlige møder, hvor erfaringer
udveksles og ideer udvikles. Netværket har en
åben tilgang, og det er fuldt acceptabelt at deltage
i en ”snuse-ordning” og skabe relationer.

”Vi har i Kalundborg en meget lang tradition for symbiosesamarbejde og partnerskaber. Vi ønsker med
vores bidrag til socialøkonomien at bringe mennesker med ind i loopet eller bæredygtighedscirklen i
Kalundborg. Rundt i kommunen findes en række ildsjæle, som flot løfter med i arbejdet med at skabe
sammenhængskraft og job. De findes både i de socialøkonomiske virksomheder, de traditionelle virksomheder og i forenings- og uddannelseslivet. Sammen kan vi bringe socialøkonomien rigtig langt i
Kalundborg.”
Martin Damm
Borgmester
5
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CAFÉ LIV
Cafeliv4270@gmail.com
23 40 50 51
www.cafeliv.dk

Café Liv (Fonden Det Private Botilbud)
Hovedgaden 18
4270 Høng
CVR: 27863973

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD CAFÉ LIV (FONDEN DET PRIVATE BOTILBUD)
Fonden Det Private Botilbud arbejder for at skabe værdige liv til mennesker, uanset hvem de er og hvor de
kommer fra. Igennem tilbud, som Café Liv og Gård Liv, skabes et miljø der støtter borgeren i at tilegne sig
kompetencer, udvikle funktionsniveau og giver mulighed for en større selvstændig livsudfoldelse.
Fonden Det Private Botilbud har, igennem sit arbejde med Café Liv, som er et beskyttet beskæftigelsestilbud for unge udviklingshæmmede i aldersgruppen 18 til 45 år, skabt en offentlig tilgængelig
restaurant, som tilbyder mad for spisende gæster,
samt take-away til både frokost og aften.

Hvad kan man købe?
Fonden Det Private Botilbud, med Café Liv og Gård
Liv, kan tilbyde rammer og støtte til mennesker
med funktionsnedsættelse. Man leder altid efter
samarbejdspartnere, til eventuelt at starte nye
idéer op og indtænke borgere ind i løsninger.

Hvem er Café Liv?
Café Liv bliver drevet af Fonden Det Private Botilbud, der tilbyder arbejde til op til 12 unge, hvor 8
er forbeholdt de unge, som i forvejen bor i Fondens boenheder tæt ved caféen.

Gård Liv, Fondens andet dagtilbud, gror, dyrker og
leverer friske råvarer til Café Liv, så der er mulighed for at følge rejsen fra jord til bord.

Caféen er et pædagogisk anliggende, men gennem
årene er den blevet en central ramme for lokalområdet og en god kobling mellem borgere i beskyttet beskæftigelse og de daglige brugere af caféens
tilbud.
Hvorfor har de skabt Café Liv?
Fonden Det Private Botilbud og derigennem Café
Liv, blev stiftet fordi, at man så en mangel i kommunen og mente, at man kunne forbedre de tilbud
der blev givet til udviklingshæmmede borgere. Senere blev botilbuddet udvidet til også at indeholde Café Liv og Gård Liv, som har til opgave at give
borgere et værdigt liv, hvor man ser mennesket,
før man ser diagnosen.
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Til virksomheder
Café Liv kan tilbyde mad til fester, møder, konferencer m.m., alt fra forret til dessert, med kaffe/te.
Caféen har lokale til at man kan afholde et arrangement og få serveret mad direkte fra køkkenet.
Til institutioner
Café Liv kan tilbyde mad til foreningsaftener, julefrokoster, generalforsamlinger og lignende arrangementer.
Café Livs lokaler kan bookes til afholdes af samme
arrangementer.

IT-BILEN
info@it-bilen.dk
27 28 23 33
www.it-bilen.dk

Svebølle Skole
Stationsvej 3
4470 Svebølle
CVR: 38790080

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD IT-BILEN
IT-Bilen servicerer virksomheder, private, institutioner og skoler inden for IT. Sideløbende underviser IT-Bilen og giver unge, især med særlige behov, mulighed for at arbejde og blive klogere på robotteknologi,
programmering m.m.
IT-Bilen leverer alt fra service og reparation af IT-udstyr, computere, telefoner og mere, i deres værksted eller gennem deres mobile værksted. Udover
undervisningen til unge ansætter IT-Bilen borgere
med nedsat erhvervsevne, for at nedbryde barrierer og hjælpe til, at borgeren kan komme tilbage på
arbejdsmarked, ofte med en IT-uddannelse i baghånden.

len, at man kunne give borgeren tryghed og ansvar,
og gennem et service job lære dem at skabe værdi
og bidrage.

Hvem er IT-Bilen?

Til virksomheder

IT-Bilen blev skabt af Henrik Linde og senere er
Nikolaj Witzell og Alexander Korndal Linde blevet
medejere.

IT-Bilen kan tilbyde serviceaftaler til virksomheder,
tilpasset til virksomhedens behov og ønsker. Det
kan være om IT-infrastruktur, netværksdrift, support, undervisning, opsætning og vedligeholdelse af
infoskærme m.m.

IT-Bilen har til daglig ni ansatte, som alle bidrager på
det niveau de kan, alt efter arbejdsevne og uden, at
det går ud over virksomhedens leveringsdygtighed.
Hvorfor har de skabt IT-Bilen?
IT-Bilen blev stiftet som et opgør med en klassisk
kassetænkning og med missionen om at yde service på samme konkurrencevilkår som en klassisk
virksomhed, men gennem ikke-klassisk arbejdskraft.
Der er et kæmpe potentiale i borgere, som er blevet
givet en ”diagnose”, men stadig har utroligt meget
at byde på. Ved at koble IT løsninger på, følte IT-Bi-

Hvad kan man købe?
IT-Bilen tilbyder en stor række af services inden for
IT, såsom vedligehold af udstyr, vejledning i brug af
udstyr og generel drift af en IT-afdeling.

IT-Bilen sælger en række høj kvalitets IT-udstyr, såsom skærme, computere, tilbehør m.m.
IT-Bilen tilbyder support til brug af Microsoft Teams,
samt kurser i Office 365, OneNote og lignende.
Til institutioner
IT-Bilen tilbyder serviceaftaler til foreninger, institutioner og skoler, herunder support til Aula, opdatering
af skolens computere og hardware, administration
af udlånsmaskiner til elever og lærere m.m.
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MIKROGAARDEN
pernille@mikrogaarden.dk
27 59 11 27

Mindegårdsvej 7
4470 Svebølle
CVR: 41376171

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD MIKROGAARDEN
Mikrogaarden er en mikro-kursusvirksomhed og Bed&Breakfast på 120m2 med 3 værelser og et stort landsted med skov, sti, dyr og vild natur. Mikrogaarden afholder en lang række aktiviteter, kurser, mødedage og
andre arrangementer for borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter på Kalundborgegnen.
Hvem er virksomheden?
Mikrogaarden blev stiftet i 2020 med ambitioner om
at åbne gården og grunden op, så flere mennesker
kunne få glæde af den. Der er i alt 11 tønder land,
som kan inddrages i en lang række aktiviteter, med
permakultur, som værende en bærende grundidé.
Hvorfor er virksomheden skabt?
Mikrogaarden blev skabt for at være en konstant udviklende inspirationskilde til hvordan man kan ”redde
jorden”, gennem gode idéer, vidensdeling og praktik.
Permakultur handler om at vise omsorg for mennesker og omsorg for jorden, gennem en fair fordeling
af ressourcer. Det er essensen i permakultur og derfor også essensen i Mikrogaarden.
Hvad kan man købe?

Mikrogaarden er åben for en lang række idéer og
ønsker bare, at så mange mennesker som muligt
besøger og får brugt naturen.
Til virksomheder
Mikrogaardens B&B kan tilbyde overnatninger til
gæster. Gården har også plads til mindre møder,
workshops, kursus, middage m.m.
Hvis man har brug for et afbræk i hverdagen, kan man
gennem Mikrogaarden få naturen ind og gøre et standard møde mere inspirerende og nærværende.
Den tilknyttede skov kan lejes til overlevelsesture,
overnatninger, teambuilding og meget mere.
Til institutioner

Mikrogaarden er, med sin vilde natur og gode plads,
klar til at lægge ”hus” til en lang række aktiviteter. Hvis
man har et ønske om komme tættere på naturen,
lave teambuilding, holde kurser og møder, lave events
m.m., så har Mikrogaarden de vildeste rammer.

Som til virksomhederne, kan Mikrogaaarden tilbyde
overnatning, møderum, workshops, kursus og mere.
Der er overdækket terrasse til madpakkespisning,
hvis man er flere der gerne vil besøge naturen, men
vil spise mad i tørvejr. Den tilknyttede skov er en god
mulighed for at lave naturnært undervisning/kursus,
overnatninger m.m.

Mikrogaarden afholder kurser og kan tilbyde mad
til egne events/møder, gennem samarbejde med
iværksættere og andre socialøkonomiske virksomheder.

Mikrogaarden er også åben for, at man kan komme
ud i praktik, eller komme ud med en støtteperson/et
socialt værested, for at arbejde med naturen.

10

RØSNETVÆRK
roesnetvaerk@live.dk
40 27 82 54
www.roesnetvaerk.dk

Ulstrup Vænge 15
4400 Kalundborg
CVR: 35930191

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD RØSNETVÆRK
RøsNetVærk er en socialøkonomisk virksomhed og en almennyttig forening, der har modtaget priser for
social ansvarlighed. Et netværk der favner vidt. RøsNetVærk er en forening med mange aktiviteter, fra
fællesspisning, mad til fester og gæster, let rengøring til private, sangundervisning, foredrag til workshops, kurser. Alle med til at skabe personlige netværk for borgere, især på Røsnæs.
Hvem er virksomheden?
RøsNetVærk har eksisteret som netværk siden
2007 og er sidenhen vokset til en forening, med en
lang række tilbud efterfølgende.
RøsNetVærk har en bestyrelse, som sammen med
medlemmerne ved en generalforsamling sætter
retningen. De ansatte er alle fleksjobbere, eller i
skånejob. De, og en lang række frivillige, sørger for
den daglige drift.
Hvorfor er virksomheden skabt?
RøsNetVærk blev skabt for at fremme netværk og
fællesskab og skabe tiltag og events på Røsnæs. Et
godt netværk betyder alverden for, om man har et
godt liv. Et netværk betyder tryghed og fællesskab.
Dette bliver gjort gennem at skabe sociale fællesskaber, job for socialt udsatte, undervisning, foredrag og meget mere. Der er plads til alle, som ønsker netværk og fællesskab.

RøsNetVærk er åben for en lang række idéer og
ønsker, man skal bare kontakte dem, så er de klar
til at finde løsninger.
Til virksomheder
RøsNetVærk tilbyder catering til arrangementer,
fra tapas, smørrebrød eller sandwich, til det lille
kagebord eller det store ”kageorgie” til de gange, hvor alle deltagere skal forkæles. Maden er
hjemmelavet, kan være vegetarisk, glutenfri eller
sukkerfri og er lavet på friske råvarer. De tilbyder
ligeledes assistance til ad hoc-opgaver indenfor
grafisk design.
Til institutioner
Som til virksomhederne, kan RøsNetVærk tilbyde
catering, og assistance til ad hoc-opgaver indenfor
grafisk design.

Hvad kan man købe?
RøsNetVærk afholder fællesspisninger og events
på Røsnæs, tilbyder mad ud af huset, og hjælp til
en lang række ad hoc-opgaver, fra rengøring til assistance hvis pc’en driller.
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SKABERZONEN
Brian@skaberzonen.dk
20 67 59 91 - Brian
25 12 18 19 - Freja
www.skaberzonen.dk

Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg
CVR: 42010995

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD SKABERZONEN
SkaberZonen er et kreativt og moderne værksted bestående af syv forskellige zoner og en udkørende
leverandør af specialfremstillede løsninger.
SkaberZonen lever af at sælge specialfremstillede løsninger, facilitere podcasts/videooptagelse og alt
derimellem til virksomheder, privatpersoner og institutioner i Kalundborg kommune
Hvem er SkaberZonen?
Bag SkaberZonen er Brian og Freja, et innovativt
iværksætterpar, der på egen krop har erfaret, at
ikke alle er skabt til at sidde stille og lære fra en
tavle – nogle mennesker har brug for at lære igennem at skabe. De tror på, at man gennem praksis
(hænderne og kroppen) kan opleve at skabe noget
selv, bruge sine egne idéer og drive, til at mætte sin
skabertrang.
Hvorfor har de skabt SkaberZonen?
SkaberZonen har til formål at hjælpe unge og voksne med at finde frem til deres passioner og evner,
at lære folk, at det at fejle, er en del af processen og
hjælpe med at få idéer fra tanke til fysisk produkt. I
SkaberZonen skal alt være håndgribeligt.
I SkaberZonen er grundstenen, at alle skaber værdi.
Hvad kan man købe?
SkaberZonen sælger oplevelser, specialdesignede
løsninger og brug af specialmaskiner til private, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Til virksomheder
SkaberZonen kan tilbyde at besøge en virksomheds produktion/arbejdsrum, og sammen med
12

de ansatte i virksomheden, skabe fysiske og specialdesignede løsninger som kan være med til at
forbedre processer, genopfriske maskiner og ellers støtte/hjælpe de ansatte i deres arbejde.
SkaberZonen kan tilbyde et leje af et alternativt innovativt rum, enten til møder, teambuilding eller
lignende, hvor den kreative proces kan blive flyttet ud af det normale kontormiljø, og ind i et miljø,
hvor der er kortere fra tanke til produkt.
Hvis man som virksomhed går med tanken om at
lave mindre videoproduktioner, podcast eller lignende, så har SkaberZonen udstyret og kompetencerne, klar til brug.
Til institutioner
SkaberZonen giver adgang til maskiner og viden,
hvilket kan indtænkes ind i læringsforløb for klasser/hold af unge, som ønsker et alternativt læringsrum.

SYMB
info@symb.dk
42 21 41 08
www.symb.dk

Banegårdspladsen 2
4400 Kalundborg
CVR: 37624640

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD SYMB
SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed i Kalundborg som driver et moderne, innovativt
borger- og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB afholder et væld af aktiviteter, foredrag, klubber
og netværksarrangementer for borgere, erhvervsdrivende, studerende og internationale på Kalundborgegnen.
Hvem er virksomheden?
Idéen til SYMB kom i spil i 2016 og navnet kommer
fra et ønske om at tale ind arbejdet med Kalundborg Symbiosen. SYMB arbejder på, at den enes
overskud, kan gives til den andens underskud, for
på den måde at lave en menneskelig symbiose. De
der har kræfterne til at løfte en opgave, arbejder
for dem, som ikke har det samme overskud. SYMB
skaber fællesskaber, som er den væsentligste vare
der sælges.
Hvorfor er virksomheden skabt?
Der var et behov for et samlet sted i Kalundborg,
hvor idéer kunne sås, vandes og senere spire.
Samtidig, var der et pres fra lokale kræfter om at
finde et sted hvor mennesker kunne mødes og deres evner kunne indtænkes i at skabe fælles løsninger. SYMB fungerer især som en katalysator for
at skabe fællesskaber. Fællesskaber, der giver borgerne mening, kan fylde deres hverdag og til tider
trække dem ud af ensomhed, misbrug eller tredje.
Hvad kan man købe?
SYMB er, med sin stab af frivillige og sit store lokale netværk, klar til at byde ind på de fleste opgaver.
En stor del af SYMBs arbejde består i at skabe et
fællesskab og aktiviteter for borgere i Kalundborg,

herunder sikre, at virksomhedernes ansatte har
noget at tage sig til, når de har fri.
Til virksomheder
SYMB kan tilbyde utraditionelle lokaler, med moderne AV-udstyr, til afholdelse af konferencer, møder,
middage, firmafester med mere. En lang række oplægsholdere er klar til at byde ind på virksomhedens
møder/konferencer og komme med et frisk indspark
i en potentiel lang mødedag.
SYMB kan tilbyde mulighed for udlejning af kontorlokaler og såkaldte ”flyverpladser” for mindre virksomheder og iværksættere. Et kontormiljø med printmuligheder, internet, mødelokale og andre mindre
virksomheder/iværksættere man kan sparre med.
SYMB kan tilbyde at indgå i samarbejder med virksomheder, for at løse mere specielle opgaver, såsom
hjælp til internationale ansatte.
Til institutioner
Som til virksomhederne, kan SYMB tilbyde utraditionelle lokaler, med moderne AV-udstyr, til afholdelse
af konferencer, møder, middage og meget andet.
SYMB kan tilbyde at indgå i samarbejder for at løse
mere specielle opgaver, såsom aktivere studerende, holde Movie Night, Madaften, Brætspilaften,
lægge lokaler til en debat aften med mere.
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Y-CAMP
kontakt@y-camp.dk
50 69 81 18
www.y-camp.dk

Det Socialøkonomiske Hus
Kordilgade 58
CVR: 40508295
4400 Kalundborg

Se oversigten over Registrerede
Socialøkonomiske Virksomheders
produkter og ydelser her

MØD Y-CAMP
Y-Camp er en fritidsjob- og ungevirksomhed, som arbejder med at skabe et ungestyret, innovativt og
praksisnært lærings- og udviklingsmiljø, hvor unge mellem 15 og 18 år sammen med tilknyttede frivillige
voksne skaber nye fritidsjob, udvikler projekter og lærer at drive virksomhed.
Y-Camp har flere hatte, herunder Thumb’s Up
Shop og CityCrew, som alle har til fælles at bringe
unge tættere på arbejdsmarkedet og give dem en
fornemmelse af hvad det vil sige at have et ansvar
og være en del af en arbejdsplads.
Hvem er Y-Camp?
Henrik Lykke er initiativtager og stifter af Y-Camp
og bidrager til den daglige drift, sammen med en
række frivillige voksne.
Bag ham er et altid forandrende team af unge, som
bliver en del af virksomheden, medudvikler den og
efterfølgende træder ud af Y-Camp med arbejdserfaring i hånden, enten til uddannelse eller til job.
Hvorfor har de skabt Y-Camp?
Kalundborg Kommune er en af de 10 kommuner i
landet, som har færrest fritidsjob. Dette kan gøre
det svært for unge, som typisk ikke kommer fra
ressourcestærke hjem, at finde sig et fritidsjob og
derigennem få noget meningsfyldt at bruge deres
fritid på. Idéen om at skabe sine egne fritidsjob
blev luftet, og den første gruppe unge kastede sig
over projektet.
Hvad kan man købe?
Y-Camp sælger serviceydelser, oplevelser og me14

get mere. Alle opgaver bliver løftet af unge, med
typisk én øvet ung, én mindre øvet og en voksen til
at kvalitetssikre.
Til virksomheder
Y-Camp, i form af også CityCrew og Thumb’s Up
Shop, tilbyder arbejde inden for rengøring, oprydning, udpakning, kørsel med pap, vask af firmabiler
og mere til mindre, såvel som større virksomheder.
Der tilbydes arbejde i forbindelse med events, såsom pasning af boder, afholdelse af konkurrencer,
gå-turer m.m.
Desuden driver Y-Camp en havepatrulje, som tilbyder pleje og servicering af udendørsområder i
samarbejde med en lokal haveentreprenør.
Til institutioner
Som til virksomheder, tilbyder Y-Camp service i
forbindelse med afholdelse af events, oprydning,
pasning af områder, rengøring af foreningslokaler,
bycykelservice m.m.
Y-Camp er fleksible og er altid friske på at høre på
nye opgaver.

VAREMÆRKET

DET SOCIALØKONOMISKE VAREMÆRKE UDTRYKKER,
AT VIRKSOMHEDEN TAGER SOCIALT ANSVAR

HVEM MÅ BENYTTE VAREMÆRKET
Varemærket må benyttes af partnere og kunder til
RSV (Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder),
som opfylder kriterierne for ”Vi tager socialt ansvar
varemærket”.
HVOR MÅ VAREMÆRKET BENYTTES
Varemærket må anvendes bredt i virksomheden
værdiprofilering:

KRITERIERNE DER SKAL OPFYLDES FOR
AT MÅ BRUGE VAREMÆRKET
1. Enten at være godkendt RSV
eller
2. At være samarbejdspartner til RSV og indgå
samarbejdsaftale på min. 3 md. og med omsætning/værdisætning på kr. 2.000, -/md. eller
tilsvarende.

1. Hjemmeside/webshop og digitale medier
2. Fysiske forretning fx indgangsdør
3. Brochurer og trykte materialer
FORMÅL
Formålet med varemærket er at sætte fokus på social ansvarlighed og udmærke de virksomheder og
aktører, som støtter op om denne indsats.
Varemærket henvender sig til de virksomheder, som
ønsker en stærkere social profil og vægter elementer under FN’s verdensmål.
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SOCIALØKONOMISK NETVÆRK
NETVÆRK FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER – SØV
SØV er et netværk hos Kalundborgegnens Erhvervsråd, hvor vi i et tæt samarbejde med Kalundborg
Kommune arbejder med udviklingen af de socialøkonomiske virksomheder, som hjælper på et menneskeligt- og samfundsmæssigt plan. Netværket er
oprettet ud fra en tro på værdien af, at der etableres
arbejdspladser uden for det ordinære arbejdsmarked, henvendt til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Medlemmer af netværket er både registrerede socialøkonomiske virksomheder såvel som socialvenlige virksomheder eller foreninger, der ansætter
flex-jobbere eller andre medarbejdere med specielle
behov.

Emner til netværkets møder kan være:
•

Registrering af de socialøkonomiske
og socialvenlige virksomheder

•

Udveksling af erfaringer, viden og
inspirerende historier

•

Forskellige udfordringer, som SØV kan
stå med fx funding, kommunikation og
branding

•

Forskellige forretningsmodeller

•

Kommunikation og opbygning af
relationer i det lokale samfund

”Ud over, at en socialøkonomisk virksomhed skal leve op til alle de regler der følger med, når man tager
socialt ansvar, så skal virksomheden også være økonomisk bæredygtig. Man skal derfor ikke glemme, at der
altså er tale om virksomheder, der konkurrerer på samme vilkår som alle andre.
Vi vejleder og hjælper disse virksomheder med de samme grundlæggende elementer, som vi ville med enhver
anden. Procesoptimering, kommunikation, strategi, organisation m.m.”
Jens Lerager
Erhvervschef, Kalundborgegnens Erhvervsråd”

Kontakt Erhvervschef Jens Lerager
for at høre mere:
Telefon: 30 73 77 31
Mail: jl@kalundborgerhverv.dk
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