
Huset Venture  

Huset Venture er en aarhusiansk produktionsvirksomhed, hvor omkring 90 % af de næsten 100 
ansatte er fleks- eller skånejobbere. Virksomheden er en del af et netværk af fire regionale huse 

fordelt i Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og på Sjælland plus et par satellitvirksomheder. 
Huset Venture har en stor erhvervsafdeling, der blandt andet producerer reklamer, tryksager og 

bildekorationer. Blandt de ansatte finder man webdesignere, mediegrafikere, typografer, it-
teknikere, skiltemagere, regnskabs- og bogholderieksperter, jobkonsulenter og journalister.  

De ansatte er velkvalificerede til deres job, men en kørestol, en rollator eller andre hjælpemidler 

er ikke et særsyn. Virksomheden fokuserer på det, de ansatte kan - og ikke det, de ikke kan. Huset 
Venture tror på, at de ansattes særlige livshistorier giver virksomheden kreativitet og en 

anderledes måde at tænke på. 

Huset Venture begyndte i september 1999 som det konkrete resultat af en fantasi om, at der er 
plads til alle, og at alle mennesker har noget at bidrage med – også mennesker med nedsat 
arbejdsevne. 

Det er virksomhedens mission at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på 
særlige vilkår, og målet søges opnået ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, 
herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb. Desuden arbejdes der på at 
fremskaffe og synliggøre muligheder for målgruppen. 

Den overordnede vision er at skabe en bæredygtig, socialøkonomisk virksomhed som kan drives 

uden væsentlig offentlig støtte. 

Socialøkonomisk virksomhed 

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed og skal derfor ikke skaffe indtjening til en 

ejerkreds. Alt overskud i virksomheden går til at skabe arbejdspladser til mennesker med særlige 
behov, men huset fungerer ellers på ordinære markedsvilkår. 

Netværket af virksomheder har skabt Huset Venture Danmark - en paraplyorganisation der 

fungerer som et nationalt videnscenter med kompetencer inden for socialøkonomi og ansættelse 

af folk med nedsat arbejdsevne.  

Afklaring og uddannelse 

I takt med at Huset Venture blev mere og mere professionelt, måtte man afvise flere og flere 
jobansøgere. Det var baggrunden for, at huset i 2002 fik bevilget satspuljemidler til projektet 
”Vejen tilbage”, som skulle hjælpe mennesker med særlige behov til en afklaring om deres 

muligheder. ”Vejen tilbage” blev starten på en selvstændig afdeling, som har specialiseret sig i 
afklarings- og uddannelsestilbud til husets målgruppe, og som nu også er på markedet som anden 

aktør i beskæftigelsesindsatsen for ledige fleksjobbere. 



Grundidéen er at uddanne folk til at vende tilbage til arbejde inden for den samme jobfunktion 

som før de blev syge eller handicappede, da de finder det mere meningsfuldt frem for at være 
nødsaget til at skifte branche. 

 

Inspirator for andre virksomheder     

Huset Venture vil gerne inspirere andre virksomheder til at ansatte flere med handicap eller 

kroniske sygdomme. Virksomheden er sikker på, at det vil være en øjenåbner for, at handicappede 

er mere normale, end man tror, og ikke tager det ”nemme” arbejde fra dem, som arbejder på 

ordinære vilkår. Det sker da også ofte at virksomheden får besøg af andre, som ønsker at blive 

inspireret af virksomhedens erfaringer.   

 

 

 

 

 


