
TIL VIRKSOMHEDER

DIN VEJ TIL VIDEN
OM SOCIALT ANSVAR

  Du kan få:
 hjælp til fastholdelse og rekruttering
 gratis HR-værktøjer på cabiweb.dk
 ny viden om bedre trivsel på din virksomhed
	 livline,	når	du	har	spørgsmål	om	sygefravær,	fleksjob	og	stress.



Virksomheder i hele Danmark kan bruge Cabi, 
som er et videnshus for socialt ansvar på ar-
bejdsmarkedet. Uanset, om du er leder, HR, per-
sonaleansvarlig eller økonomimedarbejder, kan 
du benytte Cabis viden gratis. Du kan kvit og frit 
blive opdateret med nyt om trivsel, sygefravær 
og rekruttering af medarbejdere. Du får svar på 
konkrete spørgsmål og nye afprøvede værktøjer 
samt gode råd til jeres sociale engagement. 
 
GRATIS - Du får viden ved at:

tilmelde dig nyhedsbrevet Cabi Nyt og 
nyhedsmail

ringe til Cabis eksperter på 8612 8855

følge Cabi på LinkedIn, Twitter og Facebook

melde dig ind  i VirksomhedsnetværkCabi

downloade værktøjer og publikationer fra 
cabiweb.dk

søge efter specifikt indhold, fakta og lovstof 
på cabiweb.dk.

 

Ingen forretning uden fastholdelse
Skal du fastholde en sygemeldt medarbejder, 
forebygge stress, mistrivsel eller reducere kort-
tidsfravær kan du finde hjælp hos Cabi. 

Mangler du arbejdskraft, giver Cabi værktøjer og 
tips til, hvordan det i samarbejde med jobcentret 
lykkes at ansætte fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Viden, værktøjer og svar til dit arbejde - gratis

Socialt ansvar giver mening 
At tage et socialt ansvar for dine medarbejdere 
handler om at forebygge og fastholde, hvis syg-
dom, stress eller mistrivsel udfordrer. 

Socialt engagement er også at skabe plads til 
mennesker, der har brug for støtte til at få fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet.

Brug fakta og få udbytte
Med beregnere fra Cabi kan I nemt sætte kroner 
og ører på værdien af jeres sociale ansvar. Brug 
beregnerne ved profilering og rekruttering samt 
ved udbudsopgaver. Er I omfattet af regnskabs-
loven §99a, kan fakta benyttes i CSR rapporte-
ringen.

Samfundsansvar og FNs Verdensmål
Mange virksomheder har fokus på FNs Verdens- 
mål (SDG). Arbejder I med socialt ansvar, er der 
direkte kobling til særligt mål 8 ”Anstændige 
jobs og økonomisk vækst”.  

Sygefraværsberegner 
Beregn udgiften ved sygfravær og 

prisen for at forebygge
cabiweb.dk/sygefravaersberegner/

Benchmarkmodellen 
Gør din virksomheds sociale 
ansvar konkret og målbart

vfsa.dk/benchmarkingmodel

Den sociale beregner 
Beregn den samfunds-

økonomiske gevinst ved 
at ansætte fra kanten af 

arbejdsmarkedet
densocialeberegner.dk/



Når du har brug for hjælp
Din virksomhed skal fungere hver dag. Det er 
Cabis udgangspunkt, når vi hjælper virksomheder 
med deres udfordringer. Vores viden, erfaring og 
resultater giver mening, når vi løser opgaver for 
private og offentlige virksomheder. Det kan være 
om:

sygefravær, både det korte og det lange

integration og ledelse af en mangfoldig  
medarbejdergruppe 

stress, mistrivsel og arbejdsmiljø

at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet.

Samarbejde med jobcentret er indgangen til nye 
medarbejdere, der kan løse jeres opgaver – også 
selvom de måske har brug for ekstra støtte til at 
komme i gang. Cabi klæder jer på til en god dia-
log med jobcentret.

Virksomheder i hele Danmark – små som 
store – har brugt os gennem mange år til:

kompetenceudvikling af ledere, medar-  
bejdere og tillidsvalgte

inspirationsoplæg, procesfacilitering og  
workshops

ledelsesrådgivning

medarbejderinddragende workshops

evalueringer, analyse og kortlægning af  
årsager.

Bliv fagligt opdateret på Cabis kurser 
Du og dine kolleger kan blive udviklet og udfor-
dret på Cabis kurser. Med aktuelle åbne kurser 
får I styrket jeres viden og faglighed til arbejdet 
med CSR og jeres sociale ansvar. 

Cabi udbyder både færdigdesignede kurser og 
kurser, som skræddersyes til jeres behov. Find 
inspiration i kursusoversigten (cabiweb.dk/kur-
sertilvirksomheder/) eller tag fat i Ella Petersen 
på ep@cabiweb.dk.

Få inspiration til dit arbejde som medlem af 
VirksomhedsnetværkCabi - gratis

VirksomhedsnetværkCabi er landets største 
netværk for socialt ansvar med 45 årlige tema- 
arrangementer i hele landet og mere end 6.300 
medlemmer. Som medlem af Virksomhedsnet-
værkCabi får du og din virksomhed en række 
fordele. 

Vær med og

 få viden og inspiration om virksomhe- 
 dens sociale ansvar på vores arrange- 
 menter

 del erfaringer på tværs af virksomheder  
 i vores mindre netværksgrupper

 deltag aktivt og skab relationer på   
 tværs af brancher og virksomheder

 få skabt synlighed om dig og din virk- 
 somheds fokus på socialt ansvar.

Se kommende arrangementer og meld dig ind på 
cabiweb.dk/vnc

Brug Cabi og vores virksomhedsnetværk, 
hvis du er:

 - leder
 - ejer
 - HR medarbejder
 - personaleansvarlig
 - økonomi- og lønmedarbejder
 - tillidsrepræsentant
 - arbejdsmiljørepræsentant.

Overbliksværktøj 
Få overblik over støttemu-
ligheder - før du kontakter 

jobcentret
cabiweb.dk/overblik/



Mere om Cabi
Cabi er et landsdækkende non-profit videns-, konsulent- og 
netværkshus, der fremmer et bæredygtigt arbejdsmarked 
med plads til alle bl.a. ved at understøtte virksomheders so-
ciale engagement. 

Vores opgave er at holde landets virksomheder og kommuner 
opdaterede med den nyeste viden og de bedste metoder til 
at bringe sygefravær ned og til rekruttering og fastholdelse 
af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi har fokus på 
praksisviden og kobler praksis, lovgivning og forskning med 
en strategisk, udviklingsorienteret tilgang. 

I samarbejde med virksomheder skaber vi løsninger, som for-
andrer og virker i praksis, så flere kommer i job. 
Kontakt Ella Petersen på ep@cabiweb.dk hvis du vil videre.

Cabi som partner på udviklingsprojekter 
Cabi kan med vores viden, erfaring og kompetencer være en 
relevant partner, når I overvejer eller planlægger nye innova-
tive projekter. Det kan også være, at I søger en pulje, hvor I har 
brug for en sparringspartner, der kender området til bunds. 
Tag fat i Ea Nielsen på eni@cabiweb.dk.

Cabi	-	bedre	arbejde	til	flere
Åboulevarden 70, 3   
8000 Aarhus C   

Njalsgade 72
2300 København S

Telefon: 8612 8855
www.cabiweb.dk
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