Invitation til dialogdag

SOCIALØKONOMI & PARTNERSKABER
Hvordan kan partnerskaber mellem kommuner, socialøkonomiske og
ordinære virksomheder hjælpe udsatte ledige i arbejde?
_____________

ARRANGØR: NETVÆRKET SOCIALØKONOMI MIDTJYLLAND
VÆRTER: HERNING KOMMUNE
TID: 8. MAJ 2018, KL. 9.30 – 15.30
STED: HUSET NO. 7, NØRREGADE 7, HERNING
____________
Kom til dialogdag om socialøkonomiske virksomheders rolle i beskæftigelsesindsatsen og fortæl,
hvordan jeres socialøkonomiske virksomhed skaber værdi ved at inkludere udsatte ledige på
arbejdsmarkedet og i samfundet.
Herudover er dagen også en mulighed for at blive klogere på:




Hvad kommuner på tværs af regionen tænker om socialøkonomi
Hvilken rolle, I kan spille i beskæftigelsesindsatsen i samarbejde med kommuner
og ordinære virksomheder
Hvad andre har gjort, og hvordan I kommer i gang (eller videre) med gode partnerskaber.

TILMELD JERES VIRKSOMHED HER
Dagens program byder på en vifte af oplæg og indspark fra kommuner og socialøkonomiske virksomheder. Herudover vil I møde og komme i dialog med en bred repræsentation af kommuner fra
hele Midtjylland.
Formålet er at skabe dialog om, hvad det er, socialøkonomiske virksomheder er særligt gode til på
beskæftigelsesområdet. Herudover ønsker vi, at give både kommuner og socialøkonomiske virksomheder inspiration til at indgå nye partnerskaber – også sammen med ordinære virksomheder.

OPLÆG
Et økosocialt landbrugs rolle i den
kommunale beskæftigelsesindsats
v. Tanja Höper, direktør
Fonden Grantoftegaard

Derfor rykker socialøkonomiske
virksomheder til Kolding
v. Birte Muhs, udviklingschef
i Kolding Kommune

Inklusion af udsatte borgere i
partnerskab med IKEA
v. Dorte Kronborg, direktør
Huset Venture Nordjylland

Sådan skaber vi værdi igennem partnerskaber med private virksomheder
v. Anne-Mette Olesen, direktør
Borups Pakkeri

Se det fulde program på næste side

Invitation til dialogdag

PROGRAM
9.30

Morgenkaffe og netværk

10.00

Velkommen v. Herning Kommune

FORMIDDAGSPROGRAM: SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FÅR UDSATTE LEDIGE I ARBEJDE

10.15

Inspirationsoplæg



10.45

Et økosocialt landbrugs rolle i den kommunale beskæftigelsesindsats
v. Tanja Höper, direktør i Fonden Grantoftegaard
Derfor rykker socialøkonomiske virksomheder til Kolding
v. Birte Muhs, udviklingschef i Kolding Kommune

Samtaleborde
Hvordan ser det gode samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske
virksomheder ud? Hvad kræver det af hhv. kommune og virksomheder?

12.00

Frokost (inkl. netværk og besøg ved stande)

EFTERMIDDAGSPROGRAM: PARTNERSKABER MELLEM ORDINÆRE OG
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

13.00

Inspirationsoplæg



13.30

Inklusion af udsatte borgere i partnerskab med IKEA
v. Dorte Kronborg, direktør i Huset Venture Nordjylland
Sådan skaber vi værdi igennem partnerskaber private virksomheder
v. Anne-Mette Olesen, direktør i Borups Pakkeri

Workshop
Hvordan skaber vi flere rummelige arbejdspladser igennem partnerskaber
mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder? Hvad kan kommunerne
gøre for at koordinere og styrke relationerne?

14.45

Kaffe & kage, netværk og besøg ved stande

15.30

Tak for i dag

