Virksomhedsrettet indsats for
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Forløb med fokus på muligheder, jobåbninger og personlig motivation
Vi tilbyder et 13 ugers forløb, hvor borgerne gennem afklaring af personlige og faglige kompetencer understøttes i at opnå
selvforsørgelse gennem beskæftigelse (eller ordinær uddannelse) afpasset efter deres fysiske, psykiske og/eller sociale
situation og formåen. Arbejdsmarkedet kan virke uigennemskueligt for disse borgere, der ofte har svært ved at vurdere
egne kompetencer i jobmæssige forstand. Borgerne får gennem forløbet indsigt i egne ressourcer, samt i hvordan disse
kan være værdiskabende for særligt private virksomheder.

Forløbets progression

Efter uge 13

I det 13 ugers forløb arbejder vi med en progressionstrappe,
der er udtryk for den udvikling, borgerne gennemgår.

Efter 12 uger

Efter 9 uger
Efter 6 uger
Efter 3 uger
Borgeren får defineret
sine personlige og faglige
kompetencer.

Borgeren skal være i kontakt med i snit 10 potentielle arbejdsgivere pr. uge
og er blevet undervist i
digital jobsøgning.

Borgeren skal have i gennemsnit 20 jobsøgningsaktiviteter pr. uge og er
blevet endnu mere bevidst
om brugen af CV og ansøgning. Borgeren har
arbejdet med egne forhindringer for at nå sit mål.

Borgeren har nu fået de
første samtaler på plads/
har allerede været til samtaler. Niveauet for jobsøgningsaktiviteter er fortsat
højt.

Borgere, som er kommet
i støttet eller ustøttet job,
får via et efterværn støtte
til enten at konvertere et
støttet job til ustøttet eller
fastholde et ustøttet job.

Tilgang og udbytte
Vi bygger vores indsatser på:

Tilgang

•

Vi arbejder ud fra en individorienteret tilgang og sikrer
fremdrift gennem løbende individuelle sparringer baseret
på den enkeltes jobmål og en realistisk vurdering af dette.
I vores samarbejde med virksomhederne har vi en socialmerkantil tilgang. Vi er af den overbevisning, at det for
en virksomhed er muligt både at ”gøre godt” og samtidig
have en indtjening.

•

•

Samspillet mellem den psykologiske og neurovidenskabelige indsats, hvor der er særlige udfordringer
Det arbejdsmarkeds- og målrettede arbejde, der kræves for at afklare borgerne, give dem overblik og ikke
mindst mod til indsats, så de får tillid til egne evner
Det håndholdte, hvor vi finder virksomheden, skaber
forbindelsen og ”etablerer jobbet”

Økonomisk besparelsespotentiale

30 – 50% af de visiterede vil opnå en forsørgelsesgrad,
der overstiger deres nuværende individuelle ydelser og
bliver dermed selvforsørgende og kan afmeldes jobcentret. Effekten afhænger af borgernes udfordringer og forudgående indsatser.

Ved en effekt på f.eks. 30% vil de afledte økonomiske
besparelser på forsørgelsesudgifterne ved et hold 25
deltagere være ca. 135.000 kr. pr. borgere eller 1.3 mio.
for hele forløbet.
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Udbytte
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