
Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Adresse: 
Velling Koller Vej 4, 
8654 Bryrup

Antal ansatte: 60, 
inkl. ungarbejder og deltidsansatte.

Etableret: 2013

Virksomhedsform: 
Registreret socialøkonomisk 
virksomhed, Velling-Koller SI

Målgruppe: 
Mennesker på kanten af arbejds-
markedet. Fleksjobbere, skåne-
jobbere, kontanthjælpsmodtagere 
og personer i virksomhedspraktikVelling-Koller

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Overnatninger: I hytter, på campingplads og vandrehjem.

Restaurant og café: salg af mad og drikke.

Catering/mad ud af huset:
Kantinedrift på Silkeborg Handelsskole.

Afholdelse af arrangementer i egne festlokaler: 
Konfirmation, bryllup, fødselsdag, julefrokost, kurser og events mm. 

Andre indtægtskilder:

Virksomheden har i få tilfælde 
modtaget projektmidler.

Salg af ydelser til det offentlige:

Velling-Koller fungerer som virksomheds-
center for Silkeborg Kommune. For hver 
borger, der visiteres til beskæftigelsesrettet 
forløb, medfølger mentortimer til virksom-
heden.

Det sociale formål
Velling-Koller er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobmuligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det sociale for-
mål er at bidrage til, at mennesker indenfor målgruppen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og forøget livskvalitet.

Den sociale metode
Med arbejdsopgaver relateret til drift af køkken, campingplads og vandrehjem er kundekontakt og kundeservice i højsædet på Velling-Koller. I det 
daglige arbejder virksomheden med social inklusion og tilbyder beskæftigelsesrettede forløb i et nærværende, trygt og rummeligt miljø, hvor alle 
accepteres, og der tages hensyn til den enkeltes udfordringer.
Gennem jobbet får medarbejderne noget at stå op til og oplever samtidig en gensidig forpligtelse. De får mulighed for at afprøve forskellige arbejds-
funktioner og får medindflydelse på dagligdagens struktur. Erfaringen er, at medarbejderne udvikler ansvarsfølelse for deres arbejdsopgaver, når de 
tildeles opgaver og ansvar og bliver vist tillid og anerkendelse.

Forretningsområde 
Velling-Kollers primære indtægtskilde er salg af varer og serviceydelser på ordinære markedsvilkår til private, virksomheder og det offentlige.

Organisation og drift
Dagligdagen på Velling-Koller er karakteriseret ved en flad ledelsesstruktur, hvor to ledere organiserer og fordeler arbejdet. Organisatorisk er Vel-
ling-Koller forpagtet af Velling-Koller SI. Velling-Koller SI er sammensat af en frivillig bestyrelse, hvor Hjulsøgård Fonden sidder på formandsposten.
Et eventuelt overskud investeres/geninvesteres i virksomheden.


