BLIV MEDLEM

FREMMER,
SAMLER
& STYRKER

Vi fremmer, samler og styrker
Danmarks civilsamfundsorganisationer og 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

Kooperationen giver os
både kompetent rådgivning,
mulighed for udvikling og et
stærkt værdifællesskab.
Kristian Weise, generalsekretær, Oxfam IBIS

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS har flere gange benyttet Kooperationens arbejdsgiverrådgivning og har blandt andet fået vejledning i forbindelse
med overenskomstforhandlingerne med organisationens ansatte.
Oxfam IBIS har også benyttet sig af Kooperationens tilbud om kurser og uddannelse bl.a. ved at deltage i Kooperationens bestyrelseskursus for NGO’er.
For Oxfam IBIS er det vigtigt at være medlem af en arbejdsgiverorganisation, der er baseret på samme værdier om demokrati og
fællesskab som Oxfam IBIS selv.

VIRKSOMHEDSINFO
Virksomhedsform: Forening
Antal ansatte: 85-90

INTERESSEVARETAGELSE OG VÆRDIFÆLLESSKAB

Oxfam IBIS er en medlemsbaseret udviklingsorganisation, der
i mere end fem årtier har arbejdet for at sikre økonomisk, social
og politisk retfærdighed både lokalt, nationalt og globalt. Fokus
er bekæmpelse af ulighed. I 2016 blev IBIS en del af Oxfam-konføderationen, der er en af verdens mest indflydelsesrige NGO’er og
som arbejder i mere end 70 lande i hele verden.

Vi er meget glade for den
personlige betjening, de meget
kompetente og grundige svar og
den hurtige svartid. Vi kan ikke
undvære vores medlemskab.
Vibeke Vinther, forstander, Settlementet.

Settlementet

Kooperationens varetager Settlementets politiske interesser i arbejdet
på Christiansborg og i kommunerne. Settlementet gør også brug af Kooperationens arbejdsgiverrådgivning og er en aktiv del af Kooperationens netværk.
Settlementet henvender sig til Kooperationen med alle typer af juridiske
spørgsmål – herunder personalespørgsmål. Som en relativt lille, social organisation er det vigtigt for Settlementet at kunne trække på juridisk ekspertise hos Kooperationen. Det gælder for mange af vores medlemmer,
at vi hjælper dem med både store og små spørgsmål om personale- og
erhvervsret.

VIRKSOMHEDSINFO
Virksomhedsform: Erhvervsdrivende Fond
Antal ansatte: 55-60

JURIDISK RÅDGIVNING OG FAGRETLIG HJÆLP

Settlementet er en social organisation, der i over 100 år har lavet socialt
arbejde på Vesterbro i København. Settlementet blev grundlagt af studerende og har altid haft et stort element af frivilligt arbejde. Organisationen driver væresteder, klubber, rådgivning, mm. og står desuden bag
Saxogade som social handelsgade, hvor de også driver syv butikker og en
café som socialøkonomiske virksomheder.

Kooperationen hjælper os
løbende med spørgsmål om HR
og jura. Kompetencer vi ikke har
mulighed for at råde over selv.
Henrik Olsen, souschef, FødevareBanken

FødevareBanken
FødevareBankens formål er at mindske madspild og bekæmpe
madfattigdom i Danmark. Det gør de bl.a. ved at modtage overskudsmad fra producenter, grossister og detailhandlen, og sende
det videre til sociale organisationer som krisecentre og varmestuer, så det kan blive til måltider til socialt udsatte.

Derudover har FødevareBanken fået hjælp til fx politisk fortalerarbejde. Vi taler medlemmernes sag over for politikerne på Christiansborg og sætter emner på dagsordenen, der har relevans for
vores medlemmer.

VIRKSOMHEDSINFO
Virksomhedsform: Forening
Antal ansatte: Ca. 20

UDVIKLING OG OPKVALIFICERING

FødevareBanken trækker løbende på Kooperationens ekspertise
ift. HR og juridiske spørgsmål, da det ikke er muligt for en mindre
organisation som FødevareBanken at have den slags ekspertise
in-house. Udover personale- og erhvervsretlige spørgsmål hjælper
vi også vores medlemmer med vedtægter, sparring på forretningsog organisationsudvikling mm.

Jeg oplever Kooperationens
rådgivning som meget
nærværende, kompetent og
omhyggelig. Det giver stor
tryghed, at vi ikke behøver at
være eksperter på alle områder.
Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark har ofte benyttet Kooperationens juridiske
rådgivning. Det har både drejet sig om arbejdsgiverspørgsmål og spørgsmål om foreningsret og i forbindelse med organisatoriske forandringer i foreningen.
„Det er vigtigt for LGBT+ Danmark at være medlem af en
arbejdsgiverforening, der deler vores værdier, og hvor vi
møder den samme rådgiver, hver gang vi henvender os.“
Som medlem af Kooperationen behøver man ikke at være
eksperter på personaleretlige spørgsmål, men kan henvende sig til Kooperationen og få kvalificeret rådgivning både
om generelle spørgsmål og konkrete sager.

VIRKSOMHEDSINFO
Virksomhedsform: Forening
Antal ansatte: Ca. 15

NETVÆRK OG ORGANISATIONSUDVIKLING

LGBT+ Danmark er en medlemsbaseret, demokratisk forening, der arbejder for at forbedre forholdene for LGBT+-personer i Danmark og resten af verden. LGBT+ Danmark arbejder både med politiske spørgsmål, rådgivning og
netværk – oftest drevet af foreningens frivillige.

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