BLIV MEDLEM

FREMMER,
SAMLER
& STYRKER

Vi fremmer, samler og styrker
Danmarks kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Hver
dag er de med til at gøre Danmark mere rigt, bæredygtigt og
socialt ansvarligt. Dem er vi stolte af at have som medlemmer.
Susanne Westhausen, direktør for Kooperationen

Det får du som medlem af

Kooperationen
Juridisk rådgivning og
fagretlig hjælp

Rådgivning om
barsel og orlov

Udbud og entrepriser

Varetagelse af
politiske interesser

Arrangementer og
spændende aktiviteter

Europæisk og
internationalt
samarbejde

Branchenetværk

Indflydelse og
inspiration

Kurser og
efteruddannelse

Lokale fællesskaber

Unikt værdifællesskab

VELKOMMEN

Social ansvarlighed
og CSR

Når vi har vundet et udbud,
hjælper Kooperationen os
med at sikre, at vi lever op
til de juridiske krav, så vi kan
koncentrere os om at bygge.
Morten Sort Mouritsen, direktør, Hustømrerne

Hustømrerne
Hustømrerne er et kooperativt byggefirma med mere end 100 års
erfaring. I sin tid startede arbejdsløse tømrere firmaet med det
formål: At bygge boliger og skaffe arbejdspladser. I dag er de en
af Danmarks største tømrerfirmaer med ca. 250 medarbejdere.
Hustømrerne gør ofte brug af Kooperationens juridiske specialistviden.
Det er både i tunge og komplicerede udbudsprocesser, men også
på hverdagsbasis i forhold til konkrete byggeprojekter, akkordarbejde og løn- og arbejdsvilkår. Det er helt afgørende for en virksomhed, der samarbejder med det offentlige om byggeri, at juraen
er på plads.

73 procent af Hustømrernes aktiekapital ejes af kollektive medarbejderfonde for både nuværende og pensionerede medarbejdere.

VIRKSOMHEDSINFO
Kooperativ siden: Fra 1. dag - 10. maj 1919
Fag: Tømrer og snedker virksomhed
Antal ansatte: 220-250

UDBUD OG ENTREPRISER

Hustømrerne dyrker også Kooperationens fagspecifikke branchenetværk på byggeområdet, hvor vidensdeling om udviklingen
i branchen er i centrum. Vi har set det flere gange, at vores branchenetværk har forankret viden, der har ført til vækst.

Vi oplever et unikt
værdifællesskab, der bygger
på tillid og en forsikring om,
at de altid taler vores sag.
Frederik Petersen, direktør, KnowledgeWorker

KnowledgeWorker
KnowledgeWorker er en kooperativ virksomhed, stiftet i 2012. De rådgiver andre virksomheder og organisationer om grøn omstilling, virksomhedsudvikling og innovation m.m.

Virksomheden benytter ofte Kooperationens rådgivning i forhold til den
daglige drift og den overordnede strategiske udvikling. Derudover har
de flere gange deltaget i opkvalificerende kurser og undervisningsprogrammer.
I tillæg hertil har Kooperationen været med til at åbne for netværk og
faciliteret samarbejdsaftaler både nationalt og internationalt til gavn for
virksomheden.
Men udover at dække virksomhedens løbende behov for rådgivning og
sparring er Kooperationen også et værdifællesskab for KnowledgeWorker.
Et fællesskab, hvor samfundsansvar og bæredygtige bundlinjer danner
forretningsgrundlaget, og hvor medlemmernes interesser bliver varetaget til gavn for de mange.

VIRKSOMHEDSINFO
Kooperativ siden: Stiftelsen i 2012
Fag: Innovation og forretningsdesign indenfor grøn omstilling
Antal ansatte: 17 partnere

INTERESSEVARETAGELSE & VÆRDIFÆLLESSKAB

De er 17 kooperative partnere / medarbejder-ejere, der alle har fokus på
fællesskabets bundlinje.

De forstår vores udfordringer
og hjælper os med
ansættelsesforhold og
personalejura.
Tanja Höper, direktør, Grantoftegaard

Grantoftegaard
Grantoftegaard er en erhvervsdrivende fond og en socialøkonomisk virksomhed. Siden 1991 har formålet været at udbyde beskæftigelses-, uddannelsesrettede og kulturelle aktiviteter.

Både i forhold til personalejura, overenskomster og ansættelseskontrakter har de trukket på Kooperationens juridiske rådgivning.
Kooperationen understøtter Grantoftegaards interesser politisk
og er med til at give dem en større og stærkere stemme. Vores
indgående kendskab til socialøkonomiske virksomheder gør, at vi
kan sætte netop deres sager og budskaber på dagsordenen.
Grantoftegaard har 30 fastansatte, hvoraf 1/3 er ansat på særlige vilkår. Hertil kommer 45 pladser til forløb og aktiviteter med
erhvervs- og personligt afklarende formål og uddannelse for øje.

VIRKSOMHEDSINFO
Socialøkonomisk siden: 1991
Fag: Socialøkologisk landbrug
Antal ansatte: 30

JURIDISK RÅDGIVNING & FAGRETLIG HJÆLP

Grantoftegaard oplever, at socialt ansvar, bæredygtighed og fokus
på et rummeligt arbejdsmarked bliver taget alvorligt hos Kooperationen. Værdier, der danner hele fundamentet for virksomheden.

Vi fik hjælp og rådgivning
til at optimere vores
arbejdsgange og udvikle
vores medejerforhold.
Jonathan Munk Nielsen, for By-Expressen

By-Expressen
By-Expressen er en gruppe dedikerede cykelbude, der i
2012 startede en kooperativ virksomhed. Visionen er at udbrede ladcyklen som en løsning på logistikbranchens udfordringer. De startede som en lille gruppe ildsjæle og er i dag
30 svajere.

Derudover er deres arbejdsgange blevet formaliseret, og de
er blevet en del af et større netværk for kooperative virksomheder.
Et netværk, de i dag bruger til at skabe en større kundekreds, videndeling og sparring i forhold til de udfordringer,
som mindre kooperativer møder i f.eks.logistikbranchen.

VIRKSOMHEDSINFO
Kooperativ siden: 2015
Fag: Logistik
Antal ansatte: ca. 30

UDVIKLING & ENTREPRENØRSKAB

De har flere gange trukket på Kooperationens viden, ekspertise og mange års erfaring i forhold til at skrive vedtægter, medejerkontrakter og konkrete aftaler. I tillæg hertil er
de blevet rådgivet i forhold til organisering af arbejde og
overenskomster.

FØLG KOOPERATIONENS ARBEJDE
Facebook.com/kooperationen
linkedin.com/kooperationen
Instagram.com/kooperationen
www.kooperationen.dk
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