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Mission og 
rammer 
Hvad er udgangspunktet? 
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Hvem er Rummelig imidt? 
 

  

Indslusningsprojekter Socialt ansvar Socialøkonomi 



Rationale og formål 

Stærkere 
SØV 

”Bedre” 
SØV 

Mere 
inklusion 

▪ Tilføre viden  

+ kompetencer 

▪ Styrke videndeling,  

samarbejde og samhandel 

▪ Styrke synlighed 



Pejlemærker i opdrag 

Et samarbejdsorienteret netværk for arbejdsintegrerende 
socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland.  
 
▪ Adressere SØV-udfordringer, relevant viden 
▪ Høj grad af brugerinddragelse 
▪ 6 møder årligt, regionalt spredte 
▪ Forankring 
▪ Additionalitet 



Opmærksomhedspunkter 

Hvordan får vi 
travle SØVer til 
at deltage? 

- Inddragelse 

- Antal møder 

- Ressourser  

Motivation 

Hvordan 
skaber vi værdi 
for deltagerne? 

- Viden 
- intern/ekstern 
- Online 
netværk 

Værdi 

Kan vi skabe 
noget varende? 

- Ejerskab 

- Infrastruktur 

Forankring 



Format & 
struktur 
Hvor, hvor ofte, hvor længe, 
hvordan? 
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Indhold 

▪ Netværksmøder 
 

▪ Løbende videndeling 
• Ca. 15 arrangementer indtil 31. marts 2019  

• Mail, Facebook, LinkedIn ? 



6 årlige møder 

  



2 formater 

▪ 2 ”stormøder” 
▫ Det midterste Jylland, flere deltagere, større budget, mere 

”konferenceagtigt”   
 
▪ 4 ”netværksmøder” 
▫ 2 i vest, 2 i øst. Mere ”netværksagtigt”   



2 formater 

---------- 2017 ---------- 

ØST 

VEST 

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec    Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec    Jan  Feb  Mar 

---------- 2018 ---------- ---------- 2019 ---------- 



2 formater 

2017 2018 2019 



Workshop 



Allerførst – præsentation (ved bordet) 
 
Ultrakort 
- navn  
- virksomhed  
- det første du tænkte på, da du så indbydelsen til dette møde. 



 Første netværksøvelse ”hvad kommer du med?” 
 
- Hvad kan du bruge netværket til? Hvad er dine største og/eller mest 

presserende udfordringer? 
- Hvad er dine styrker? Hvad bidrager du med til netværket? 
- Faglighed, netværk, villighed til sparring, gode idéer, osv. 



Anden netværksøvelse - Form 
- Antal møder 
- Placering af møderne (hvor langt væk?) 
- Hvor lange møder? 
- Oplæg – vægt på faglig viden? Inspiration?  
- Sparring (intern/ekstern) 
- Matchmaking (m. fx kommuner, ordinære virksomheder) 
- Samarbejde i netværket 
- Online? LinkedIn-gruppe? 



Fagligt 
indhold 
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Crowd finansiering  

▪ Introduktion til crowd-
platforme 
 

▪ Crash course i crowdfunding og 
crowdinvesteringskampagner 
 
▪ Hvordan kan man inddrage 
kunder og (lokale) interessenter i 
sin forretningsmodel – også som 
kapitalgrundlag? 



Partnerskaber  

▪ Inspiration og best practice  
 
▪ Sådan kommer du i gang  
 
▪ CSR, social ansvarlighed og 
movement marketing: Sådan 
passer du ind som SØV 
 
▪ Matchmaking med 
virksomheder 



Progression og 
effektmåling 

▪ Metoder til at måle og 
kommunikere resultater / 
social værdiskabelse i SØV 
 

▪ Resultatbaseret styring og 
progressionsværktøjer i 
beskæftigelsesindsatsen og 
det sociale arbejde 
 

▪ Best practice eksempler 
(Internationale?) 
 

 



Impact investeringer  
▪ Investeringer i virksomheder, 
organisationer og fonde med det 
formål både at skabe 
samfundsmæssige og finansielle 
afkast.  
 
 

▪ Hvad sker der, erfaringer og 
fondenes perspektiver: En farbar 
vej for socialøkonomiske 
virksomheder? 



Den socialøkonomiske 
arbejdsplads ▪ Ledelse i socialøkonomiske 

virksomheder 
 

▪ Crash course i arbejdsret og 
personalejura: Sådan undgår du 
at komme i klemme 
 
▪ Ledelse og ansættelse af 
frivillige 



Inklusion og beskæftigelse 
▪ Best practice – internationale 
cases? 
 

▪ Nyeste forskning 
 

▪ Hvad sker der lige nu i den 
kommunale 
beskæftigelsesindsats 
 

▪ Sidste nye ift. 
beskæftigelsesreformer og 
lovgivning mv. 
 

 



Salg og samarbejde med det 
offentlige  ▪ Hvordan er de kommunale 

indkøb organiseret og hvordan 
tænker de i indkøbsafdelingen? 
 

▪ Introduktion til udbudslovens 
rammer for at indkøbe 
socialøkonomisk, SKI-aftale, 
kommunale indkøbspolitikker etc. 
 

▪ Matchmaking-arrangement med 
kommuner 
 



Tredje netværksøvelse – Indhold 
- Kig på kortene – hvad synes I? 
- Find gerne på flere emner 
- Konkrete forslag til oplægsholdere, emner, gæster, steder, etc. 

 



Samlet front – opsamling 
- Hvordan kan dette netværk gøre SØV’er I Midtjylland stærkere? 
Gode, skæve, sjove, spændende, inspirerende idéer. 



Hvad nu? 


