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Det sociale formål
Huset Venture er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder 
for og med mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. 
Målsætningen i alle aspekter af Huset Ventures virke er at bringe udsatte 
ledige tættere på arbejdsmarkedet samt at skabe jobs til mennesker med 
nedsat arbejdsevne.

Den sociale metode
En Huset Venture-afdeling består som koncept altid af en kursus- og afklaringsenhed i kombination med forskellige erhvervsenheder. I begge 
enheder ansættes der primært fra målgruppen. Med erhvervsenhederne skabes der reelle arbejdsopgaver, som muliggør, at der i et samarbejde 
med kursus- og afklaringsenheden kan gennemføres afklarings- og opkvalificeringsforløb for udsatte ledige visiteret af kommunerne.

Forretningsområde 
Huset Venture sælger varer og ydelser på markedsvilkår til private kunder, virksomheder, organisationer og det offentlige. De fem Huset Venture-
afdelinger er tilknyttet et Videncenter, der arbejder bredt med udvikling af mulighederne for jobs til mennesker med nedsat arbejdsevne.

Organisation og drift
Huset Venture er selvejende institution med en frivillig og ulønnet bestyrelse. Overskuddet geninvesteres i Huset Ventures sociale formål. 
Organisationsformen er hierarkisk opbygget med en bestyrelse, en administrerende direktør og forskellige afdelingschefer.
At ca. 90 % er ansat på særlige vilkår nødvendiggør en udvidet HR-funktion til øget fokus på trivsel, sygefravær og ansættelsesbetingelser samt en 
udvidet regnskabsadministration til håndtering af refusion af løn under sygdom. Der eksisterer i dag fem etablerede Huset Venture-afdelinger i hhv. 
Aarhus, Ringkøbing, Ballerup, Kolding og Nørresundby.

Adresse: 
Afdelinger i Aarhus, Ringkøbing, 
Ballerup, Kolding og Nørresundby

Antal ansatte: 
Ca. 170 på landsplan, hvoraf 
ca. 95 % er på særlige vilkår

Etableret: 1999

Virksomhedsform: 
Selvejende institution. Registreret 
socialøkonomisk virksomhed (RSV)

Målgruppe: 
Mennesker med nedsat arbejdsevne 
grundet sygdom, ulykke eller handicap

www.husetventure.dk

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Reklamebureau
Regnskabsservice
PC-reparation og -butik
Systue
Skilteværksted
Pakkeri
Kreativt værksted med butik

Der sælges varer og ydelser indenfor de respektive 
brancheområder.
 

Andre indtægtskilder:

Omfanget af øvrige 
indtægtskilder veksler 
meget alt afhængigt 
af projektidéer og 
udbudte projektmulig-
heder.

Huset Venture

Salg af ydelser til det offentlige:

Kursus- og afklaringsenhederne 
Beskæftigelsesfremmende forløb til kommunerne: 
Afklarings- og opkvalificeringsforløb for udsatte ledige 
samt regnskabsuddannelse på nedsat tid.

Videncentret: I enkelte tilfælde resulterer arbejdet 
i salg af konsulentydelser til private, virksomheder, 
organisationer og det offentlige.
 


