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1. Indledning
STAR har bedt mploy om at udarbejde en evaluering af selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Selvaktiveringsgrupperne (herefter seniornetværk) har til formål at jobsøgende over 50 år skal
hjælpe hinanden tilbage på arbejdsmarkedet efter princippet hjælp-til-selvhjælp. Seniornetværkene er finansieret af satspuljemidler.
Formålet med evalueringen er:
1) At evaluere seniornetværkene i forhold til bl.a. resultater, redskaber og metoder, medlemmernes udbytte, opfyldelse af retningslinjer mv.
2) At komme med overvejelser om, hvordan arbejdet i netværkene fremadrettet kan forbedres.
Rapporten indledes i afsnit 2 med en sammenfatning af de vigtigste resultater i evalueringen.
Den travle læser kan få et hurtigt overblik ved at læse dette afsnit. Sammenfatningen indeholder
desuden en række overvejelser omkring, hvordan seniornetværkene kan arbejde med at videreudvikle og styrke deres indsats for at understøtte, at medlemmerne finder beskæftigelse.
Overvejelserne er formuleret med udgangspunkt i evalueringens resultater.
Afsnit 3 giver en kort introduktion til seniornetværk og zoomer herefter ind på medlemmerne
og deres kendetegn, herunder ledighedsperiode samt udfordringer og barrierer for at komme i
beskæftigelse. Desuden belyser afsnittet de aktiviteter, netværkene tilbyder deres medlemmer.
Afsnit 4 undersøger, hvilket udbytte medlemmerne har af seniornetværket – bl.a. i forhold til
jobmæssige resultater samt deres vurdering af, hvorvidt medlemskab af et seniornetværk har
støttet dem til at komme i job.
Til slut belyses i afsnit 5 seniornetværkenes strategier og deres samarbejde med jobcentre, virksomheder og andre lokale aktører.
Datagrundlaget i evalueringen er baseret på forskellige datakilder, indsamlet via følgende metoder:
• Spørgeskemaundersøgelser blandt 1) A-medlemmer af seniornetværk i 2015 og 2016,
2) netværkenes bestyrelsesmedlemmer samt 3) netværkenes kontaktpersoner i jobcentre
• Kvalitative interviews med 1) medlemmer, 2) bestyrelsesmedlemmer, 3) samarbejdspartnere og 4) landskoordinator for seniornetværkene
• Registerdata fra Jobindsats og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM
• Data fra seniornetværkene (lokale egenregistreringer)
I bilag 1 redegøres nærmere for datagrundlag, indsamlingsmetoder mv.
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2. Sammenfatning og tværgående læringspunkter
I dette afsnit opsummeres hovedkonklusionerne i mploys evaluering af seniornetværk. De bagvedliggende resultater fremgår af de efterfølgende afsnit.
Med udgangspunkt i evalueringens resultater er der udledt en række hypoteser om centrale
elementer, der bidrager til et velfungerende seniornetværk. Netværkene kan med fordel arbejde med at videreudvikle og styrke disse elementer for at understøtte, at medlemmerne finder beskæftigelse. Hovedkonklusionerne og hypoteserne falder inden for fem overordnede temaer. Hypoteserne er beskrevet sidst i sammenfatningen.

2.1. Medlemmer og jobmæssige resultater
Medlemskab i et seniornetværk er frivilligt – men det er et krav, at man er over 50 år. Medlemmerne er opdelt i A1, A2 og B-medlemmer. A1-medlemmer er ledige jobsøgende, der skal stå til
rådighed for arbejdsmarkedet, A2-medlemmer er jobsøgende, der ikke har rådighedspligt, mens
B-medlemmer er enten beskæftigede eller ikke-jobsøgende.
Ultimo 2016 er godt 1.900 seniorer over 50 år A-medlem i et af de 23 seniornetværk i Danmark.
Der er stor udskiftning – eller gennemstrømning – af medlemmer, og der er betydelig forskel på
gennemstrømningen på tværs af netværk rundt i landet. Andelen af nye medlemmer pr. år varierer fra 30 pct. til over 100 pct.
I gennemsnit kom henholdsvis 16 og 14 pct. af A1-medlemmerne i job pr. kvartal i 2015 og 2016,
jf. figur 2.1. Overordnet set synes der ikke at være markant forskel på, hvor mange af A1-medlemmerne der finder job hvert kvartal set i forhold til, hvor mange der finder job blandt alle adagpengemodtagere over 50 år. Der skal dog tages forbehold for, at sammenligningen af antallet af hhv. medlemmer og a-dagpengemodtagere, der finder beskæftigelse, skal fortolkes med
forsigtighed. Det er grundet begrænsninger i datagrundlag og opgørelsesmetoder ikke muligt
direkte at sammenligne afgangsrater for medlemmer af seniornetværk med ikke-medlemmer.
Figur 2.1: Andel af A1-medlemmerne der kommer i beskæftigelse, 2015 og 2016
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Figur 2.2: Afgangsrate for personer over 50 år på
dagpenge, ledighedsydelse og jobparat kontanthjælp
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Kilde: Seniornetværkenes egne opgørelser over medlemmer og medlemmer i beskæftigelse og mploys beregninger.
Anm.: Andelen af medlemmer i arbejde i et kvartal opgøres som antallet af personer i job ved udgangen af kvartalet divideret med antal af
medlemmer ved start af kvartalet. Gennemsnittene er beregnet som
gennemsnit for alle kvartaler i hvert år.
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Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og mploys
beregninger.
Anm.: Afgangsraten er opgjort for alle uger en person er på ydelsen i
perioden. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det om
personen er i job 13 uger senere. Afgangsraten er dermed givet ved
summen af uger i job divideret med summen af uger på ydelsen. For
ledighedsydelsesmodtagere opgøres afgangsraterne pba. afgang til
fleksjob.
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Medlemmer i netværkene melder sig typisk ind i et seniornetværk når de har været ledige et
stykke tid. Flere medlemmer er ledige i længere tid end øvrige a-dagpengemodtagere. Blandt
A1-medlemmerne har knap en fjerdedel været ledige i mere end 2 år, hvor det er knap 10 pct.
blandt alle a-dagpengemodtagere over 50 år.
Analysens resultater peger dermed på, at færre af de ledige, der hurtigt kan finde beskæftigelse
på egen hånd eller med en indsats i jobcenter og/eller a-kasse, melder sig ind i et seniornetværk.
De ledige, der søger seniornetværkene, har således generelt set længere anciennitet på offentlig
forsørgelse og har brug for mere støtte til at genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet end de personer, der ikke søger netværkene. Medlemskab i et netværk kan udgøre en god mulighed for at
supplere den indsats, der tilbydes hos jobcenter og a-kasse for denne gruppe.
Medlemmernes egne forventninger til job varierer. Knap 45 pct. siger, at de tror aldrig de kommer i job, eller at de ikke ved, hvornår de kommer i job. Der er en tendens til, at vurderingerne
hænger sammen med længden af ledighedsperioden: Jo længere ledighedsperiode - jo lavere er
forventningen til at komme i job igen. Motivationen og troen på job falder dermed over ledighedsperioden. De aktiviteter, der udbydes gennem netværkene, kan derfor med fordel målrettes efter, hvor langt fra arbejdsmarkedet medlemmerne selv oplever de er, samt efter varigheden af medlemmernes forudgående ledighedsperiode.1
Flere ledige med en kortere ledighedsperiode bag sig har omvendt forventninger om at finde
job inden for få måneder. Denne gruppe svarer også mere positivt på, om medlemskab støtter
dem til at komme tættere på arbejdsmarkedet eller hurtigere i job end gennemsnittet af medlemmer.

2.2. Medlemmernes øvrige udbytte
Mange medlemmer oplever et udbytte – ud over job – ved at deltage i et seniornetværk. Mere
end 40 pct. siger, at medlemskabet har bidraget til et større netværk, der kan støtte dem i jobsøgningen, jf. figur 2.3. Derudover peger en del på, at de gennem netværket har fået nye ideer
til jobsøgningen (31. pct.), mere tro på at komme i job igen (24 pct.) samt bedre selvtillid (24
pct.).
Medlemmernes oplevede udbytte stemmer i nogen grad overens med deres vurderinger af,
hvad der er vigtigt for at komme i job. De vurderer selv, at de vigtigste elementer, der skal til for,
at de kan komme i job, er bedre viden om gode jobmuligheder (20 pct.), et større netværk, som
kan understøtte jobsøgning (20 pct.), nye ideer til jobsøgning (19 pct.) og faglig opkvalificering
(19 pct.), jf. figur 2.4.
Der er få medlemmer, der oplever et udbytte i form af faglig opkvalificering (5 pct.), selvom det
er et af de elementer, flest medlemmer vurderer som vigtig for at komme i job (19 pct.). Flere
efterspørger mere faglig opkvalificering.

1

Den aktuelle viden / viden fra andre undersøgelser peger på, at troen på egen mulighed for at komme i job hænger sammen med
den statistiske sandsynlighed for at komme i beskæftigelse.
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Figur 2.3: Alle medlemmer: Hvilket udbytte har
du fået af at være medlem af et seniornetværk?
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Figur 2.4: Alle medlemmer uden job: Hvad vurderer du som det vigtigste, der skal til, for at du kan
komme i job?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive flere typer af udbytte, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801)
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive op til 3 prioriteter, og
andelene summer derfor ikke til 100 pct.

Over halvdelen af medlemmerne siger, at de ikke har ændret adfærd i forhold til deres jobsøgning. Denne gruppe uddyber i interviews, at de allerede søgte bredt på brancher og fagområder
samt søgte mange job før deres medlemskab af et seniornetværk, hvilket ikke er ændret med
medlemskabet.
For nogle betyder medlemskab i et seniornetværk, at de har ændret deres adfærd i forhold til
deres jobsøgning.
Omkring 30 pct. af medlemmerne i mploys spørgeskemaundersøgelse siger, at de i kraft af deres
medlemskab er begyndt at søge bredere inden for flere brancher eller flere faglige områder end
tidligere. Knap en ud af fire medlemmer siger derudover, at de søger flere job end før de kom
med i et seniornetværk. De medlemmer, der har ændret jobsøgningsadfærd, uddyber i interviews, at de blev motiveret til at søge flere stillinger ved at arbejde med og forbedre deres CV
og ansøgning.
Analysen viser en tendens til at jo mere tid medlemmerne bruger i netværket om ugen, jo mere
tilbøjelige er de til at ændre adfærd ift. jobsøgning.
Det er vigtigt for medlemmerne af seniornetværkene at være i et netværk med andre i samme
situation. Mere end halvdelen svarer, at det i meget høj eller høj grad er vigtigt. Flere uddyber i
interviews, at det er meget motiverende at være medlem af et netværk, hvor man kan mødes
og snakke med andre, der er i samme situation og på samme alder, og få sparring. Flere oplever
samtidig, at det sociale tilhørsforhold i netværket er afgørende, når man er ledig, da det sociale
aspekt i sig selv er motiverende for at søge job.

2.3. Aktiviteter i seniornetværkene
Seniornetværkene udbyder en lang række forskellige aktiviteter til deres medlemmer. Aktiviteterne har blandt andet til hensigt at styrke medlemmernes jobmuligheder samt udbrede kendskabet til seniornetværkene blandt virksomheder.
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De fleste medlemmer deltager i få typer af aktiviteter i deres netværk. Knap to tredjedele af
nuværende og tidligere medlemmer har deltaget i mellem 1 og 3 forskellige aktivitetstyper.
Medlemmerne deltager hovedsageligt i sociale aktiviteter (48 pct.), jf. figur 2.5.2 Herudover deltager mange medlemmer i kurser i det lokale netværk (46 pct.), i CV-database (43 pct.) og i besøg
på virksomheder (40 pct.).
Figur 2.5: Alle medlemmer: Hvilke aktiviteter har
du deltaget i som medlem af et seniornetværk?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive flere aktiviteter, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.
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Figur 2.6: Alle medlemmer: I hvor høj grad var de
aktiviteter, du har deltaget i, relevante for din
jobsøgning?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 52 til 595).
Anm.: Antallet af observationer varierer for hver aktivitet, da det udelukkende er medlemmer, som har angivet, at de har deltaget i den pågældende aktivitet, der har angivet, hvor relevant den er for deres jobsøgning.

Der er en tendens til, at de aktiviteter som flest medlemmer deltager i, også er de aktiviteter,
som færrest vurderer som relevante for deres jobsøgning. Deltagelse i sociale aktiviteter og kurser i det lokale netværk er således de aktiviteter, som færrest angiver som værende relevante
for deres jobsøgning, jf. figur 2.6.
Flere af medlemmerne peger dog på, at det sociale aspekt i høj grad er en faktor, der er medvirkende til deres medlemskab: Det at mødes med andre i samme situation og i samme aldersgruppe er motiverende for den videre jobsøgning. De fremhæver desuden, at alle aktiviteterne
i netværkene er vigtige – også dem der ikke er direkte forbundet til job. Stort set alle understreger, at netværkenes redskaber og aktiviteter er en del af en større helhed, og at de ”mest jobrettede” aktiviteter ikke kan stå alene.
Resultaterne viser, at medlemmerne oplever, at kombinationen af sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter er god og understøtter princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” hele vejen rundt, og
er noget af det, som mange medlemmer oplever at have stor gavn af i netværkene.
En del af medlemmerne vurderer selv, at medlemskab bidrager til, at de kommer tættere på
eller hurtigere i job. De medlemmer, der er mest positive i forhold til medlemskabets betydning
har også i højere grad deltaget i bestemte typer af aktiviteter. Disse er: virksomhedsbesøg,
matchning af medlemmer og ledige stillinger, sparring ift. jobansøgning eller CV, deltagelse i
aktivitetsgrupper samt faglig opkvalificering. Det er samtidig også de aktiviteter, som flest medlemmer vurderer som relevante for deres jobsøgning.
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Sociale aktiviteter er ikke finansieret af midler fra satspuljen.
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Analysen viser desuden en tendens til, at en højere andel af de medlemmer, der har deltaget i
en eller flere af disse aktiviteter, også ændrer deres jobsøgningsadfærd efter at være blevet
medlem af et seniornetværk, har fået mere motivation og mod på jobsøgning, samt synes de
har forbedret deres CV og/eller ansøgning.
Dette tyder på, at selvom mange fremhæver, at kombinationen af aktivitetstyper i netværket er
vigtig, så er der alligevel nogle aktiviteter, som mere direkte understøtter vejen tilbage til arbejdsmarkedet end andre.

2.4. Synlighed og samarbejde
En del af arbejdet i seniornetværkene handler om at samarbejde eksternt med virksomheder,
jobcentre og andre aktører lokalt, jf. figur 2.7. Alle seniornetværk samarbejder med minimum
ét jobcenter og har kontakt til flere lokale virksomheder. De fleste samarbejder derudover med
en række andre aktører fx erhvervsrådet, lokale a-kasser, vikarbureauer, medier mv.
Figur 2.7: Seniornetværkenes samarbejde med andre aktører

Jobcenter

Seniornetværk

Andre aktører
lokalt

Virksomheder

Formålet er, at netværkene via forskellige typer af samarbejder – med forskellige aktører – bedre kan understøtte
de ledige medlemmer i deres jobsøgning, facilitere match
og jobformidling samt udbrede kendskabet til netværkene.
Samarbejdet med jobcentre og a-kasser indebærer primært, at jobcentrene orienterer om og/eller henviser ledige over 50 år til det lokale seniornetværk, fx ved at udlevere informationsmateriale fra seniornetværket eller
henvise til åbent hus-arrangementer. I nogle netværk deltager repræsentanterne også i fællesmøder, åbent hus-arrangementer eller workshops målrettet ledige over 50 år.

Kontakten til virksomhederne i lokalområdet foregår hovedsageligt ved virksomhedsbesøg foretaget af medlemmerne fra netværket. Alle netværk har
fastsatte mål for antallet af virksomhedsbesøg. Nogle netværk har også faste aftaler med virksomhederne om udsendelse af nyhedsbreve, anvendelse af netværkenes CV-database og indmeldelse af jobåbninger til netværket.
Samarbejdet med øvrige aktører lokalt har blandt andet fokus på at udbrede kendskabet til seniornetværkene blandt både potentielle medlemmer og blandt virksomheder fx via artikler i aviser eller på internettet. Repræsentanter fra nogle lokale netværk deltager også i arrangementer
fx i erhvervsrådet.
Analysens resultater peger på, at kontakten og samarbejdet mellem de lokale seniornetværk og
jobcentrene generelt fungerer godt. Det angiver begge parter. De fleste jobcentre ser samarbejdet med netværkene som et godt supplement til jobcenterets egen indsats for seniorer. Det
fremhæves, at netværkene giver gode ideer til jobsøgning og hjælp til at fastholde motivationen,
hvilket kan bidrage til, at den ledige opnår beskæftigelse. Det kan især være gavnligt for den
gruppe af ledige seniorer, der vurderes at have udfordringer ift. at kunne finde beskæftigelse på
egen hånd og dermed er i risiko for langtidsledighed.
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Der peges dog fra begge sider på, at samarbejdet kan styrkes blandt andet ift. struktur og samarbejdsområder. Samtidig er det vigtigt at fastholde den uafhængighed, der er mellem netværkene og beskæftigelsessystemet som sådan, herunder myndighedsopgavens placering.
Flere andre samarbejdspartnere nævner i interviews, at de ønsker et tættere samarbejde med
seniornetværkene. Eksempelvis ser nogle erhvervscentre et uudnyttet potentiale i at kunne
koble efterspørgsel fra virksomheder med den senior arbejdskraftreserve, netværkene har særlig viden om.

2.5. Organisering af aktiviteter i seniornetværkene
Aktiviteterne i de lokale seniornetværk er organiseret i en række aktivitetsgrupper. Hver aktivitetsgruppe har ansvaret for et bestemt område af netværkets aktiviteter, fx virksomhedsbesøg
eller udarbejdelse af informationsmateriale.
Analysens resultater peger på, at arbejdet i aktivitetsgrupperne generelt set fungerer godt. Flere
bestyrelsesmedlemmer påpeger dog, at der er udfordringer med aktivitetsgrupperne. Blandt
andet nævnes det, at grupperne kan mangle engagerede medlemmer, og at indholdet og omfanget af aktiviteter kan være meget afhængig af de personer, der deltager i grupper. Når medlemmer fra aktivitetsgrupperne finder beskæftigelse og derfor stopper i aktivitetsgruppen, kan
det hæmme eller forstyrre gruppens arbejde. Om end beskæftigelse er formålet med at deltage
i netværket for den enkelte, er hyppige udskiftninger af medlemmer en udfordring, især i de
aktivitetsgrupper der står for virksomhedsbesøg, da forholdsvis mange af medlemmerne i disse
grupper finder beskæftigelse.
For at imødekomme denne udfordring er det vigtigt, at netværkene tilstræber, at opgaverne i
aktivitetsgrupperne fordeles blandt flere medlemmer, samt at der sikres en løbende overlevering af opgaver i aktivitetsgrupperne til nye medlemmer.
I interviews med samarbejdspartnere og virksomheder foreslår flere, at netværkene med fordel
kan have en mere professionel tilgang i dialogen med samarbejdspartnere og virksomheder, der
ønsker arbejdskraft. Det drejer sig blandt andet om at have faste procedurer for, hvordan det
håndteres, når virksomheder henvender sig med ledige stillinger. Desuden efterspørger nogle
samarbejdspartnere, at der er mere styring med kontakten til samarbejdspartnere, fx i form af
en mere fast mødestruktur.
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2.6. Hypoteser om centrale elementer i et velfungerende seniornetværk
Med udgangspunkt i evalueringens resultater er der udledt en række hypoteser om centrale elementer, der bidrager til et velfungerende seniornetværk, der understøtter,
at medlemmerne kommer i beskæftigelse. For hver hypotese er der desuden angivet en række elementer, som netværkene med fordel kan arbejde med at videreudvikle
og styrke for at understøtte, at medlemmerne finder beskæftigelse.
Hypotese 1

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Når seniornetværkenes indsats og støtte
tager udgangspunkt i medlemmernes individuelle behov, kan de bedre understøtte medlemmerne i at komme i beskæftigelse.

Seniornetværkenes medlemmer har forskellige barrierer for at komme i beskæftigelse, fx i forhold til
motivationen og troen på job. Nogle medlemmer
har forventninger om at finde job inden for få måneder og har fx primært behov for støtte til jobsøgning, viden om gode jobmuligheder og kontakt til
virksomheder. Andre medlemmer har lav tro på, at
de kommer i job igen og kan primært have behov
for at få udviklet motivation og selvtillid. Det er vigtigt, at seniornetværkene tager udgangspunkt i
medlemmernes individuelle behov for at understøtte medlemmerne til at finde beskæftigelse.

Analysen peger på, at medlemmerne af seniornetværk generelt er længere fra arbejdsmarkedet og har sværere ved at finde beskæftigelse på egen hånd end andre ledige i aldersgruppen. Netværkene formår at skabe
gode rammer for at understøtte denne gruppe i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der er dog stor forskel
på medlemmernes egne forventninger til, hvornår de kommer i job, og motivationen og troen på job ser ud
til at falde i løbet af ledighedsperioden. Der er derfor betydelig forskel på, hvilken form for støtte de enkelte
medlemmer har brug for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hypotese 2

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Når seniornetværkene har effektive aktiviteter inden for både beskæftigelsesrettede og sociale aktiviteter, øges
medlemmernes udbytte af at være
medlem af netværket.

På grund af medlemmernes forskellige behov for
støtte, er det vigtigt, at seniornetværkene har effektive aktiviteter inden for forskellige aktivitetsområder. Det gælder både beskæftigelsesrettede aktiviteter, der målrettet understøtter medlemmernes
jobsøgning og beskæftigelse, og mere sociale aktiviteter, der kan bidrage til medlemmernes personlige
udvikling og motivation.

Analysen viser, at sammensætningen af aktiviteter i seniornetværkene kan være vigtig for medlemmernes
udbytte. Nogle aktiviteter er rettet mod medlemmernes beskæftigelse og jobsøgning andre mod personlig
udvikling og motivation. Resultaterne peger på, at bestemte aktiviteter er særligt vigtige for at kunne støtte
medlemmerne til beskæftigelse. Det drejer sig bl.a. om virksomhedsbesøg, matchning og sparring på CV/ansøgning. Resultaterne tyder dog samtidig på, at det er vigtigt med en kombination af både sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter, og at mange medlemmer har gavn af denne kombination.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
• At målrette seniornetværkets aktiviteter ift. de enkelte medlemmers behov for støtte. Behovet kan bl.a.
variere i forhold til:
o hvor langt fra arbejdsmarkedet medlemmerne oplever de er og
o hvor længe de har været ledige.
• At arbejde motivationsfremmende med at opbygge medlemmernes tro på, at de kan komme i job igen.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
• At sikre gode og effektive indsatser inden for de aktivitetsområder, der kan støtte medlemmerne tilbage
til beskæftigelse, støtte deres jobsøgning eller bidrage til personlig udvikling og motivation, herunder
o virksomhedsbesøg
o matchning af medlemmer og ledige stillinger
o sparring ift. jobansøgning eller CV
o medvirken i aktivitetsgrupper
o faglig opkvalificering.
• At foretage en systematisk vurdering af, hvilken form for støtte nye medlemmer har størst behov for ift. at
finde beskæftigelse.
• At udvide sparringen ift. jobansøgninger og CV, så alle de medlemmer, der har behov, kan deltage i dette.
• At sikre en blanding af både jobrettede aktiviteter og aktiviteter, der fremmer netværk og socialt samvær
blandt medlemmerne.
• At inddrage så mange medlemmer som muligt i arbejdet med aktivitetsgrupperne.
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Hypotese 3

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Når seniornetværkene målrettet understøtter medlemmernes jobsøgning, styrkes medlemmernes udbytte af medlemskab.

Bedre viden om gode jobmuligheder, et større netværk der kan understøtte jobsøgning samt nye
ideer til jobsøgning er nogle af de elementer, som
medlemmerne vurderer som mest relevante i forhold til at komme i job. Samtidig er det også nogen
af de elementer, som giver medlemmerne størst udbytte af at være medlem af et seniornetværk.
Ved målrettet at understøtte medlemmernes jobsøgning kan seniornetværkene styrke medlemmernes udbytte af medlemskab.

Mange medlemmer oplever et udbytte ved at deltage i et seniornetværk. Analysen viser dog samtidig, at der
er et potentiale for at styrke det udbytte, medlemmerne får ud af at være medlem af et seniornetværk. Det
gælder især i forhold til de elementer, medlemmerne vurderer som de mest relevante i forhold til at komme i
job. Det drejer sig bl.a. om bedre viden om gode jobmuligheder, et større netværk der kan understøtte jobsøgning samt nye ideer til jobsøgning.

Hypotese 4

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Seniornetværkene kan mere effektivt
understøtte medlemmerne til at finde
beskæftigelse, når der er et effektivt
samarbejde mellem netværket og dets
samarbejdspartnere samt når netværket
er synligt over for både virksomheder og
potentielle medlemmer.

Et effektivt samarbejde mellem seniornetværket og
samarbejdspartnere i form af virksomheder, jobcentre og andre lokale aktører kan styrke netværkets indsats. Ved et effektivt samarbejde kan samarbejdspartnerne understøtte netværkets indsats
med at hjælpe medlemmerne til at finde beskæftigelse.
• Et effektivt samarbejde med jobcentre kan
både bidrage til at udbrede kendskabet til seniornetværket blandt nye medlemmer samt
understøtte en sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af både jobcenter og
netværk.
• Et effektivt samarbejde med og øget synlighed
over for virksomheder og andre aktører kan
udbrede kendskabet til muligheden for at
finde arbejdskraft blandt netværkenes medlemmer.

Analysen viser, at kontakten og samarbejdet mellem de lokale seniornetværk og deres samarbejdspartnere
generelt fungerer godt. Resultaterne peger dog også på, at der er potentiale for at styrke synligheden af seniornetværkene og samarbejdet mellem netværk og virksomheder, jobcentre og andre aktører lokalt. Blandt
andet efterspørger nogle samarbejdspartnere, at der er mere styring med kontakten til samarbejdspartnere,
fx i form af en mere fast mødestruktur.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
• At øge fokus på at give medlemmerne viden om, hvordan de selv kan styrke deres jobmuligheder – ud fra
princippet hjælp-til-selvhjælp.
• At styrke viden hos medlemmerne om fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder, fx via samarbejde
med lokale erhvervsråd eller via systematisk synliggørelse og brug af Arbejdsmarkedsbalancen.
• At øge fokus på adfærd i jobsøgningen og sikre støtte til medlemmer med behov for at øge volumen eller
brede jobsøgningen ud.
• At styrke fokus på medlemmernes redskaber til jobsøgning, fx ved at arbejde med og forbedre deres CV og
jobansøgninger gennem målrettet og joborienteret sparring.
• At styrke motivationen for jobsøgning for medlemmer med behov for det, fx via netværkskultur, hvor der
er mulighed for at få sparring og drøfte hinandens situation.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
Styrket samarbejde mellem netværk og øvrige aktører:
• At afdække og drøfte tiltag og behov hos hver aktør ift. til et effektivt samarbejde med seniornetværkene,
fx på en fælles aktør workshop eller ved bilaterale møder.
• At opbygge tæt og struktureret samarbejde, herunder
o faste kontaktpersoner i seniornetværk og hos aktører
o fast mødekadence, fx halvårlige fællesmøder hvor tiltag og behov drøftes.
Styrket synlighed:
• At netværksrepræsentanter deltager på informations- eller fællesmøder i jobcenter/a-kasse for ledige
over 50 år, fx ift. kort præsentation af netværk, aktiviteter mv.
• At være fast repræsenteret på jobcenteret, fx at repræsentanter fra netværkene har fast ugentlig ”kontortid” på jobcentrene (1-2 timer).
• At der jævnligt afholdes fælles workshops for seniorer over 50 år, fx arrangeret i et samarbejde mellem
jobcenter, a-kasser og netværk.
• At jobcenter og a-kasse systematisk henviser/anbefaler ledige seniorer til et seniornetværk i lokalområdet
eller regionalt, især ledige i risiko for langtidsledighed eller med længere ledighedsperioder.
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Hypotese 5

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Når seniornetværkene sikrer kontinuitet
i aktivitetsgrupperne styrkes muligheden for at skabe en sammenhængende
indsats, der bedre kan understøtte medlemmerne til at komme i beskæftigelse.

Hvis der er stor udskiftning i de medlemmer, der
deltager i seniornetværkenes aktivitetsgrupper giver det forstyrrelse i gruppernes arbejde og kan give
videnstab for netværkene. For at skabe en sammenhængende indsats i netværkenes aktiviteter er det
vigtigt at sikre kontinuitet i aktivitetsgrupperne, når
medlemmer stopper i netværket på grund af fx beskæftigelse.

Analysen viser, at arbejdet i aktivitetsgrupperne generelt set fungerer godt. Flere bestyrelsesmedlemmer peger dog på udfordringer bl.a. ift. manglende kontinuitet i gruppernes aktiviteter, når medlemmer finder beskæftigelse og stopper i netværket.

Hypotese 6

Beskrivelse

Konkretisering og elementer som netværkene kan overveje at arbejde videre med

Når seniornetværkene har faste procedurer for samarbejdet med og kontakten
til virksomheder giver det et styrket samarbejde, der bedre kan understøtte medlemmernes vej til beskæftigelse.

Seniornetværkene har kontakt til mange virksomheder i form af virksomhedsbesøg eller henvendelse ved jobåbninger på virksomhederne. Det kan
give et bedre samarbejde med virksomhederne – og
dermed understøtte medlemmerne til at komme i
beskæftigelse – hvis der i netværkene er fastlagt
strategier for samarbejdet og faste procedurer for,
hvordan kontakten til virksomhederne håndteres.

Analysen viser, at nogle samarbejdspartnere og virksomheder efterspørger, at netværkene har en mere professionel tilgang i dialogen med virksomheder. Det handler blandt andet om, at netværkene har faste procedurer for, hvordan det håndteres, når virksomheder henvender sig med ledige stillinger.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
• At overveje et minimumsantal medlemmer i aktivitetsgrupperne, især virksomhedsgruppen.
• At sikre en løbende og systematisk overlevering af viden, procedurer og erfaring ved skift i medlemmer, fx
via nedskrevne retningslinjer for arbejdet i de enkelte aktivitetsgrupper.
• At arbejdet i de enkelte aktivitetsgrupper gøres mindre personfølsomt, fx ved at aktiviteter og processer
understøttes vha. digitalisering og beskrivelser af arbejdsgange.

I den forbindelse kan seniornetværkene bl.a. overveje følgende:
• At udvikle ensartede procedurer samt kvalitets- og servicestandarder ift. dialogen med virksomheder, fx
gennem:
o faste retningslinjer for hvordan dialogen med virksomheder håndteres på virksomhedsbesøg, ved henvendelse mv.
o det opsøgende arbejde med at skabe jobåbninger
o arbejdet med at matche ledige medlemmer med den enkelte virksomheds rekrutteringsbehov.
o at udvikle faste procedurer for overlevering af virksomhedsvendte opgaver, især i virksomhedsgruppen, når medlemmer går i beskæftigelse, jf. ovenfor.
o at viden om mangel på arbejdskraft regionalt offentliggøres systematisk i netværkene og bruges, hvor
det giver mening ift. planlægning af virksomhedsbesøg.
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3. Seniornetværkenes medlemmer og aktiviteter
I dette afsnit belyses seniornetværkenes medlemmer og de aktiviteter, seniornetværkene udbyder. I forhold til seniornetværkenes medlemmer belyses udviklingen i antallet af medlemmer,
medlemmernes kendetegn samt medlemmernes udfordringer og barrierer. I forhold til seniornetværkenes aktiviteter undersøges det, hvilke af netværkenes aktiviteter medlemmerne deltager i, herunder antal, type og tidsforbrug. Afsnittet indledes med en kort introduktion til seniornetværkene.
Hovedresultaterne er:
Seniornetværkenes medlemmer:
o
o
o
o
o

Ultimo 2016 er godt 1.900 ledige over 50 år A-medlem af et af de 23 seniornetværk.
Gennemstrømningen er stor – på landsplan er omkring 66 pct. kommet til i løbet af 2016.
I alt 23 pct. af A1-medlemmerne i seniornetværk har været ledige i mere end 2 år.
Det er en markant større andel end blandt a-dagpengemodtagere over 50 år (9 pct.).
Knap en ud af tre A1-medlemmer vurderer selv, at de kommer i job inden for en periode på 6 måneder.
Omvendt siger knap 45 pct., at de ikke ved, hvornår de kommer i job, eller at de tror, de aldrig kommer i
job igen.
o Medlemmer med længere ledighedsperioder har typisk mindre positive forventninger til at komme i job.
o Knap 60 pct. af medlemmerne uden job siger, at den største udfordring for at få job igen er arbejdsgivernes holdninger: Mange vil ikke ansætte ledige over 50 år.
o Meget få medlemmer peger på, at årsagen til, at de ikke kan få et job, skyldes manglende kompetencer
eller erhvervserfaring.

Aktiviteter i seniornetværkene:
o Der udbydes en lang række forskellige aktiviteter i netværkene.
o Størstedelen (70 pct.) bruger under 5 timer om ugen på aktiviteter i netværket.
o Den type aktivitet, som flest medlemmer deltager i, er sociale aktiviteter (48 pct.). Mange siger, at det
sociale aspekt er motiverende for deres videre jobsøgning.
o Sparring ift. CV samt deltagelse i aktivitetsgrupper, er de aktiviteter, som flest medlemmer vurderer, er
relevante for deres jobsøgning. Deltagelse i sociale aktiviteter og interne kurser er det, som færrest vurderer er relevant.
o Både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer understreger, at netværkenes aktiviteter er en del af en
større helhed, og at de ”mest effektive” aktiviteter ikke kan stå alene

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de metoder og det datagrundlag, som ligger til
grund for dette afsnit.
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3.1. Introduktion til seniornetværk
Siden år 2000 har puljen ”Selvaktiveringsgrupper for seniorer” været finansieret af satspuljemidler. Formålet med puljen er:
”at give støtte til selvaktiverings-initiativer (seniornetværk) for ledige seniorer, der kan medvirke
til, at ledige personer over 50 år opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet, og som kan fremme
nye beskæftigelsesområder for målgruppen”. 3
I 2016 og 2017 er der afsat 6,4 mio. kr. årligt til at finansiere seniornetværkene. De lokale seniornetværk skal ansøge om tilskud hvert år, og der tildeles normalt ca. 210.000 kr. til hvert netværk om året. Der er i øjeblikket 23 lokale seniornetværk fordelt over hele landet (primo 2017).
Udover driften af de lokale seniornetværk finansierer puljen desuden en landskoordinator, der
understøtter netværkene, organiserer fælles aktiviteter samt fungerer som bindeled mellem
STAR og seniornetværkene. Puljen finansierer derudover en fælleskonto, der dækker fællesudgifter i form af fx fælles IT-værktøjer, fællesaktiviteter, kurser og forsikringer.
Medlemmer og netværkenes organisering
Målgruppen for seniornetværkene er jobsøgende personer over 50 år, der ikke er beskæftigede.
Det omfatter både a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister og fritstillede. Derudover omfattes
personer ansat i seniorjob og jobsøgende uden offentlig forsørgelse.
Alle medlemmer, der tilhører målgruppen for seniornetværkene, er A-medlemmer. A-medlemmerne er inddelt i forskellige kategorier: A1-medlemmer har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager enten a-dagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse eller er i seniorjob. A2-medlemmer har ikke rådighedspligt. De fleste A-medlemmer er A1-medlemmer (ca.
70 pct.). Alle A-medlemmer skal underskrive en tro- og love-erklæring om, at de tilhører målgruppen. Beskæftigede kan også være medlem af seniornetværk, men har status af B-medlemmer, der ikke har stemmeret og ikke kan deltage i aktiviteter, der finansieres af midler fra puljen.
For at kunne få støtte skal de lokale seniornetværk minimum have 25 medlemmer, der opfylder
kriterierne for A-medlemskab. Der kan dog dispenseres fra dette krav i et enkelt år. Desuden
skal de lokale netværk have en samarbejdserklæring med et jobcenter for at være berettiget til
støtte fra puljen.
Hvert af de lokale seniornetværk har en bestyrelse med en formand, en næstformand og en
kasserer. Flertallet i bestyrelsen skal udgøres af A-medlemmer, ligesom formanden skal være Amedlem.

3

Supplerende retningslinjer til ansøgere/tilskudsmodtagere vedr. puljen Selvaktiveringsgrupper for seniorer, 2017, FL § 17.59.31.15,
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 31. oktober 2016.
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Seniornetværkenes aktiviteter og strategier
Seniornetværkene skal understøtte, at jobsøgende over 50 år hjælper hinanden tilbage
på arbejdsmarkedet efter princippet hjælptil-selvhjælp.

Figur 3.1: Seniornetværkenes aktivitetsområder

For at understøtte, at ledige seniorer igen opnår ordinære job på arbejdsmarkedet, anvender seniornetværkene forskellige strategier
og mål og arbejder med aktiviteter inden for
en række forskellige områder for at nå målene, jf. figur 3.1.
Aktiviteterne i seniornetværket kan typisk opdeles i det virksomhedsrettede arbejde, understøttelse af jobsøgningsredskaber samt
netværks- og motivationsarbejde. Det indebærer desuden en række understøttende aktiviteter i form af rekruttering af nye medlemmer samt praktiske opgaver for at sikre drift
af netværkene.

Kilde: Mploys analyse pba. evalueringens resultater

Aktiviteterne skal samlet set støtte medlemmerne til at komme i arbejde, herunder ved at skabe
kontakt til virksomheder, understøtte medlemmernes jobsøgning samt understøtte medlemmerne til evt. at blive klar til at søge job.

3.2. Medlemmer af seniornetværk
I dette afsnit sættes der fokus på medlemmernes karakteristika, herunder bl.a. medlemmernes
forsørgelsesgrundlag, uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund samt seneste beskæftigelse. Det
undersøges også, hvilke udfordringer og barrierer medlemmerne oplever i forhold til at træde
ind på arbejdsmarkedet, og hvor hurtigt de forventer at komme i job. Afsnittet starter med en
opgørelse af medlemsantal, sammensætning samt gennemstrømning af medlemmer i seniornetværkene.
Medlemsantal og flow
Antallet af A-medlemmer i de 24 lokale seniornetværk4 har i løbet af de sidste to år ligget på et
niveau mellem 1.800 og 2.000 personer. Antallet dækker over stor udskiftning – eller gennemstrømning – af medlemmer.
I løbet af 2015 kom der godt 1.400 nye A-medlemmer til de 24 seniornetværk, jf. figur 3.2. Det
svarer til ca. 70 pct. af det samlede antal A-medlemmer ved udgangen af 2015. I løbet af 2016
er der kommet knap 1.300 nye A-medlemmer til seniornetværkene svarende til 66 pct. af medlemsantallet ultimo året. I 2015 var der knap 1.000 A-medlemmer, der kom i beskæftigelse,
mens der i løbet af 2016 kom godt 900 A-medlemmer i beskæftigelse.

4

Senior Erhverv Odense er nedlagt i juli 2016 men indgår i opgørelsen af gennemstrømning i 2015 og 2016.
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Det samlede antal A-medlemmer stiger eller falder afhængigt af gennemstrømningen i netværkene. I løbet af 2015 var medlemstilgangen større end det antal A-medlemmer, der fandt job
eller blev afmeldt som medlemmer af forskellige andre årsager end beskæftigelse fx flytning,
pension mv. Det samlede antal A-medlemmer steg derfor med ca. 200 personer. I løbet af 2016
er antallet af A-medlemmer omvendt faldet med ca. 80 medlemmer fordi flere har forladt netværkene end antallet, der er tilgået.
Figur 3.2: Bevægelse af A-medlemmer fra 1. januar 2015 til 31. december 2016

Medlemmer i job

Øvrige afgange

Medlemmer i job

228

915

986

433

Medlemmer
2.011

Medlemmer
1.807

Nye medlemmer

Medlemmer
1.933

1.270

1.418

1. Januar 2015

Øvrige afgange

1. Januar 2016

Nye medlemmer

31. December 2016

Kilde: Data fra seniornetværkene og mploys beregninger.
Anm.: Data er baseret på registreringer i seniornetværkene, som er indsamlet af landskoordinatoren. A-medlemmer registreres som værende i beskæftigelse, når vedkommende enten har været i job i minimum 20 timer om ugen i 3 måneder eller er udmeldt som følge af job. Ved de medlemmer,
der er udmeldt som følge af job, har netværkene ikke viden om omfanget af beskæftigelsen.

Der er stor forskel på medlemstilgang og gennemstrømning på tværs af netværk. Fem af netværkene har i 2015 haft en tilgang af A-medlemmer svarende til ca. 90 pct. eller mere af det
samlede antal A-medlemmer ultimo året, mens tre netværk har haft en mindre tilgang på mellem 30 og 45 pct. De resterende netværk har en medlemstilgang på mellem 50-85 pct. af det
samlede antal A-medlemmer ultimo året.
Medlemstilgangen til de enkelte seniornetværk fremgår af figur 3.3 nedenfor. Figuren viser desuden ledighedsprocenten i de forskellige landsdele.
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Figur 3.3: Andelen af nye medlemmer i seniornetværkene i 2016 samt ledigheden fordelt på landsdele

Kilde: Danmarks Statistik, data fra seniornetværkene og mploys beregninger
Anm.: Tallene efter hvert seniornetværks navn angiver, hvor stor en andel medlemstilgangen til netværket i løbet af 2016 udgør i forhold til det
samlede antal A-medlemmer ultimo året. Hvis tilgangen til et netværk i løbet af året er større end antallet af medlemmer ultimo året, vil andelen
være mere end 100 pct. Tallene i de grå bokse angiver fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i 2. kvartal 2016. Personer i arbejdsstyrken består af
beskæftigede samt ledige. De ledige består af personer, der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate
personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. For hvert seniornetværk er andelen af nye medlemmer i 2016 angivet i parentes.

Medlemmernes kendetegn
Som en del af denne evaluering har mploy gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle
A-medlemmer i 2015 og 2016.
Knap en ud af tre af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen har en kort eller mellemlang videregående uddannelse mens 27
pct. har en erhvervsuddannelse, jf. figur 3.4.
Herudover har 21 pct. af medlemmerne en
lang videregående uddannelse.

Figur 3.4: Alle medlemmer: Hvad er din højest
gennemførte uddannelse?
Kort og mellemlang videregående
uddannelse

31

Erhvervsuddannelse

27

Lang videregående uddannelse

21

Ungdomsuddannelse

Medlemmernes beskæftigelsesbaggrund og
særligt deres seneste job fordeler sig primært inden for kontor og kundeservice, akademisk arbejde samt service og salg. Herudover fordeler medlemmernes baggrund sig
også inden for ledelse, håndværk, transport
og landbrug – dog i et noget mindre omfang.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
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Ledighedsperioder blandt medlemmer og andre ledige over 50 år
Godt to tredjedele af alle medlemmer uden job har været ledige i 2 år eller mere, jf. figur 3.5.
For A1-medlemmer er andelen 25 pct., og A1-medlemmer har generelt kortere ledighedshistorik
end seniornetværkenes samlede medlemsgruppe.

A1 medlemmer

A1 medlemmer

Over 2 år

14

Alle medlemmer

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 og mploys beregninger (n = 801 for alle medlemmer
uden job og n = 324 for alle A1-medlemmer uden job).
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Figur 3.6: A1-medlemmer uden job sammenlignet med ledige a-dagpengemodtagere over 50
år: Hvor længe er det siden, du har haft et job?

Under 3 måneder

Figur 3.5: A1-medlemmer uden job sammenlignet med alle medlemmer uden job: Hvor længe
er det siden, du har haft et job?

A-dagpenge over 50 år

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM o
mploys beregninger (n = 324 for alle A1-medlemmer uden job og n=
25.292 for a-dagpengemodtagere over 50 år).

Samtidig er den andel, som har været ledige i mere end 2 år, markant højere blandt A1-medlemmer af seniornetværk (23 pct.) sammenlignet med a-dagpengemodtagere i samme aldersgruppe (9 pct.), jf. figur 3.6. Forskellen afspejler, at de ledige, der søger seniornetværkene, generelt er længere væk fra arbejdsmarkedet og har brug for mere støtte til at genfinde fodfæste
på arbejdsmarkedet end de personer, der ikke søger netværkene.
Udfordringer og barrierer for at genindtræde på arbejdsmarkedet
Knap en ud af tre af de A1-medlemmer, der ikke er i beskæftigelse, vurderer selv, at de kommer i job inden for en periode på 6 måneder, jf. figur 3.7. I alt 6 pct. har allerede fået nyt job,
men var endnu ikke startet på undersøgelsestidspunktet. Omvendt er der knap 45 pct., som
svarer, at de tror aldrig de kommer i job, eller at de ikke ved, hvornår de kommer i arbejde.

Procent

Procent

35 38
19
6

A1-medlemmer

9

13
6

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ved ikke

1

8

Jeg forventer at gå på
efterløn eller pension

2

12

Jeg tror aldrig, jeg kommer i
job

6

14

Der går mere end 6
måneder

6

8

Inden for 6 måneder

16

Inden for 3 måneder

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Inden for 1 måned

Resultaterne tyder på, at medlemmerne oplever en faldende motivation i løbet af deres
ledighedsperiode. De aktiviteter, der udbydes gennem netværkene, kan derfor med
fordel målrettes efter, hvor langt fra arbejdsmarkedet medlemmerne oplever de er og i
forhold til varigheden af medlemmernes forudgående ledighedsperiode.

Figur 3.7: A1- og A2-medlemmer uden job: Hvor
hurtigt tror du, at du får et arbejde?

Jeg har fået nyt arbejde,
men er ikke startet

Undersøgelsen viser, at der generelt er en
tendens blandt A1-medlemmerne til, at deres vurderinger af genindtræden på arbejdsmarkedet hænger sammen med længden af
deres ledighedsperiode: Jo længere ledighedsperiode - jo lavere er forventningen til at
komme i job igen.

A2-medlemmer

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 324 for alle A1-medlemmer uden job og n= 144 for alle A2-medlemmer uden job).
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Undersøgelsen viser desuden en tendens til, at A1-medlemmerne i højere grad ser sig selv på
arbejdsmarkedet igen end A2-medlemmerne (svarene er mere positive). Dette er ikke overraskende og afspejler, at A2-medlemmer ikke er forpligtet til at være jobsøgende. De er typisk
pensionister, efterlønnere etc., og det er dermed naturligt, at de i mindre grad end A1-medlemmerne ser sig selv genindtræde på arbejdsmarkedet.
Langt hovedparten af medlemmerne uden job oplyser i spørgeskemaundersøgelsen, at der ikke
er noget, som gør det svært for dem at få et job igen jf. figur 3.8. Ud af de 29 pct. som oplever
det modsatte, peger gruppen på, at alder og fysiske begrænsninger udgør de overvejende barrierer.
Figur 3.8: Alle medlemmer uden job: Er der noget, der gør det svært for dig at få et arbejde?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 739 medlemmer som ikke er
i beskæftigelse).
Anm.: For medlemmer som har svaret ’Ja’ vises fordelingen for ’Hvilke begrænsninger gør det svært for dig at få et arbejde?’. Andelene summer
ikke til 100 pct., da der er mulighed for at angive flere svar.

Når medlemmerne uden job derimod adspørges om den største udfordring for at få et job, oplyser 58 pct., at det primært skyldes, at mange arbejdsgivere ikke har lyst til at ansætte personer over 50 år, jf. figur 3.9. Generelt peger meget få medlemmer på, at årsagen til, at de ikke
kan få et job, skyldes manglende kompetencer eller erhvervserfaring.
Figur 3.9: Alle medlemmer uden job: Hvad vurderer du som den største udfordring for, at du kan finde
et job?
Mange arbejdsgivere har ikke lyst til at ansætte medarbejdere på min
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58
7

Jeg mangler kvalifikationer/uddannelse

6

Jeg har ingen væsentlige udfordringer

4

Jeg ønsker ikke at flytte for at komme i job
Jeg søger ikke så mange job

3

Jeg har ikke lyst til at komme i job lige nu

3

Jeg mangler erhvervserfaring

3
16

Andet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
Procent

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801 medlemmer uden job).
Anm.: ’Andet’ dækker over: ’Jeg har ikke kunnet finde et job, der matcher mine forventninger’ (2 pct.), ’Jeg er på efterløn/pension’ (2 pct.), ’Helbred/psykiske/fysiske problemer’ (2 pct.), ’Jeg ønsker ikke job inden for et andet område end det, jeg er uddannet/har erfaringen inden for’ (2 pct.),
’Jeg har job’ (1 pct.), ’Jeg mangler viden om mine jobmuligheder’ (1 pct.), ’Jeg ved ikke, hvilket job jeg kunne tænke mig’ (1 pct.), ’Generel mangel
på arbejdsmarkedet’ (1 pct.), ’Jeg mangler danskkundskaber’ (0 pct.) og ’Andet’ (2 pct.).
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3.3. Aktiviteter i seniornetværk
Typer af aktiviteter og tidsforbrug
Seniornetværkene udbyder en lang række forskellige aktiviteter og redskaber til deres medlemmer. Aktiviteterne har blandt andet til hensigt at styrke medlemmernes jobmuligheder samt
udbrede kendskabet til seniornetværkene blandt virksomheder.
Figur 3.10 indeholder en bruttoliste over seniornetværkenes aktivitetsområder. Aktiviteterne i
de enkelte netværk varierer – bl.a. på baggrund af de lokale netværks strategier. Seniornetværkenes strategier og variationen i disse uddybes i afsnit 5.
Figur 3.10: Seniornetværkenes aktivitetsområder

Kilde: Mploys analyse pba. evalueringens resultater

De fleste medlemmer deltager i få aktiviteter i deres netværk. En ud af tre nuværende og tidligere medlemmer har deltaget i en enkelt af de aktivitetstyper, der tilbydes i deres netværk, jf.
figur 3.11. I alt 30 pct. har deltaget i to eller tre forskellige aktiviteter.
Figur 3.11: Alle medlemmer: Hvor mange typer
af aktiviteter har du deltaget i som medlem af et
seniornetværk?
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Figur 3.12: Alle medlemmer: Hvor mange timer
om ugen bruger du ca. på aktiviteter i netværket?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Figurerne er baseret på antallet af aktiviteter medlemmerne har
markeret i spørgsmålet ’Hvilke aktiviteter har du deltaget i som medlem
af et seniornetværk?’.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Personer, der ikke længere er medlem, har angivet hvor mange
timer de ’brugte på aktiviteter i netværket’, da de var medlem.

De fleste medlemmer bruger få timer om ugen på netværket. Knap tre ud af fire nuværende og
tidligere medlemmer oplyser, at de bruger eller har brugt under 5 timer om ugen på at deltage
i netværkets aktiviteter, jf. figur 3.12. Blandt medlemmer med et højt tidsforbrug er A2- eller
bestyrelsesmedlemmer overrepræsenteret. Det er hovedsageligt denne type af medlemmer,
som anvender mere end 15 timer om ugen på aktiviteter i netværkene.
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Hvilke aktiviteter deltager medlemmerne i?
Den type aktivitet, som flest medlemmer deltager i, er sociale aktiviteter. Medlemmerne deltager primært i sociale aktiviteter. Knap halvdelen (48 pct.) af de nuværende og tidligere medlemmer svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de har deltaget i sociale aktiviteter i deres netværk,
jf. figur 3.13. Nærmere analyse af besvarelserne viser en tendens til, at der blandt medlemmer
med en længere ledighedsperiode er en højere andel, som deltager i sociale aktiviteter.
Herudover deltager 46 pct. i kurser i det lokale netværk, 43 pct. i CV database og 40 pct. deltager
i besøg på virksomheder. Godt en ud af fem medlemmer (21 pct.) har deltaget i aktiviteter, der
omhandlede sparring af jobansøgning eller CV og 4 pct. har deltaget i aktiviteter, der gav faglig
opkvalificering.
Medlemmerne er i spørgeskemaundersøgelsen desuden blevet bedt om at vurdere i hvor høj
grad de aktiviteter, de deltager i, er relevante for deres jobsøgning. Færrest synes, at deres deltagelse i sociale aktiviteter og kurser internt i mit lokale netværk er relevante for deres jobsøgning, jf. figur 3.14.
Omvendt svarer mere end 60 pct., at de i meget høj eller høj grad er enige i at sparring ift.
jobansøgning og CV samt deltagelse i aktivitetsgrupper er relevante i forhold til deres jobsøgning.
Figur 3.13: Alle medlemmer: Hvilke aktiviteter
har du deltaget i som medlem af et seniornetværk?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive flere aktiviteter, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.
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Figur 3.14: Alle medlemmer: I hvor høj grad var
de aktiviteter, du har deltaget i, relevante for din
jobsøgning?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 52 til 595).
Anm.: Antallet af observationer varierer for hver aktivitet, da det udelukkende er medlemmer, som har angivet, at de har deltaget i den pågældende aktivitet, der har angivet, hvor relevant den er for deres jobsøgning.

I de dybdegående interviews peger flere af medlemmerne dog på, at det sociale aspekt i høj
grad er en faktor, der er medvirkende til deres medlemskab: Det at mødes med andre i samme
situation og i samme aldersgruppe er motiverende for den videre jobsøgning. Både de interviewede medlemmer og bestyrelsesmedlemmer fremhæver, at alle aktiviteterne i netværkene
er vigtige – også dem der ikke er direkte forbundet til job. Stort set alle understreger, at netværkenes redskaber og aktiviteter er en del af en større helhed, og at de ”mest effektive” aktiviteter
ikke kan stå alene.
Resultaterne viser, at kombinationen af sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter er god, og
er en af de ting, som mange medlemmer oplever at have gavn af.
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4. Medlemmernes udbytte af medlemskab
I dette afsnit sættes der fokus på medlemmernes egne oplevelser og vurderinger af det udbytte,
de har ved deres medlemskab og deltagelse i seniornetværkene, samt hvilke medlemmer der
oplever det største udbytte. Afsnittet belyser både medlemmernes udbytte i form af jobmæssige resultater, udbytte i forhold til jobsøgning samt øvrigt udbytte af at være medlem af et
seniornetværk.
Hovedresultaterne er:
Jobmæssige resultater
o Andelen af A1-medlemmer, der er kommet i job, adskiller sig ikke væsentligt fra den tilsvarende
andel blandt ledige a-dagpengemodtagere over 50 år (18 pct.).
o Andelen varierer på tværs af netværk. Det kan blandt andet skyldes, at konjunkturerne udvikler
sig forskelligt lokalt, men også at netværkene anvender forskellige strategier og aktiviteter for
at understøtte medlemmerne i deres jobsøgning.
o Knap 28 pct. af de nuværende medlemmer siger selv, at de er kommet tættere på job og forventer at komme hurtigere i job grundet medlemskabet.
o Det er primært ledige med en kortere ledighedsperiode bag sig og forventninger om at finde
job inden for få måneder, som svarer positivt ift., om medlemskabet støtter dem til at komme
tættere på eller hurtigere i job.
o Blandt tidligere medlemmer, der pt. er i job, vurderer godt 20 pct., at medlemskabet har bidraget til dette. Omvendt siger mere end halvdelen, at det slet ikke er tilfældet.
o Når medlemmerne finder job sker det primært ved traditionel jobsøgning (45 pct.) og via deres
personlige netværk (35 pct.).
Jobsøgning:
o Omkring 30 pct. af medlemmerne siger, at medlemskabet betyder, at de søger bredere inden
for flere brancher eller faglige områder end tidligere.
o Knap en ud af fire siger, at de søger flere jobs end før de blev medlem.
o De medlemmer, der ikke har ændret adfærd ift. jobsøgning uddyber i interviews, at de allerede søgte mange jobs og bredt før deres medlemskab af et netværk, hvilket ikke er ændret
med medlemskabet.
Øvrigt udbytte:
o Mange medlemmer får et udbytte – ud over job – ved at deltage i et seniornetværk.
o Mere end 40 pct. siger, at medlemskabet har bidraget til et større netværk, der kan støtte
dem i jobsøgningen. En stor del peger også på, at de gennem netværket har fået:
• Nye ideer til jobsøgningen (31 pct.)
• Mere tro på at komme i job igen (24 pct.)
• Bedre selvtillid (24 pct.)
o Få medlemmer peger på, at netværket har hjulpet dem til viden om, hvordan de kan styrke
deres jobmuligheder (7 pct.), få viden om hvilke jobs de er kvalificeret til (5 pct.) eller til faglig
opkvalificering (5 pct.).
o Medlemmernes oplevede udbytte stemmer i nogen grad overens med deres vurderinger af,
hvad der er vigtigt for at komme i job.
o Blandt andet peger mange (19 pct.) på, at de efter deres egen vurdering har behov for faglig
opkvalificering.
o Mange medlemmer (66 pct.) oplever, at medlemskab af seniornetværket giver dem noget andet end det, jobcentret kan tilbyde. Medlemmerne peger blandt andet på, at man som ledig
senior kan få både et fagligt og et socialt netværk.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de metoder og det datagrundlag, som ligger til
grund for dette afsnit.
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4.1. Jobmæssige resultater
I dette afsnit fokuseres der på forskellige opgørelser af, hvilke jobmæssige resultater medlemmerne i seniornetværkene har opnået. Det undersøges blandt andet, hvor mange medlemmer
der kommer i job, hvilke typer af job de får, samt hvor lang tid der går, inden de er i job. Medlemmernes egne vurderinger af, hvorvidt medlemskab af et seniornetværk har betydet noget
for, at de er kommet i job, belyses også.
I årene 2015 og 2016 kom henholdsvis 13 og 12 pct. af A-medlemmerne i job hvert kvartal, jf.
figur 4.1. Flere A1-medlemmer finder beskæftigelse sammenlignet med A2-medlemmer. I alt
kom henholdsvis 16 og 14 pct. af A1-medlemmerne i job pr. kvartal i 2015 og 2016, mens de
tilsvarende andele for A2-medlemmer var henholdsvis 6 og 7 pct. Forskellen er ikke overraskende, idet A1-medlemmer i kraft af deres forsørgelsesstatus skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og er forpligtede til at være aktivt jobsøgende.
Til sammenligning finder hhv. 15 og 18 pct. af de ledige dagpengemodtagere over 50 år job, jf.
figur 4.2. Overordnet set synes der ikke den store forskel på afgangsrater til job for ledige, som
er medlemmer af et seniornetværk sammenlignet med andre.5
Figur 4.1: Andel af A-medlemmerne der kommer
i beskæftigelse, 2015 og 2016
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Kilde: Data fra seniornetværkene og mploys beregninger.
Anm.: Gennemsnittene er beregnet som gennemsnit for alle kvartaler i
hvert år. Andelen af medlemmer i arbejde i et kvartal opgøres som antallet af personer i job ved udgangen af kvartalet divideret med antal af
medlemmer ved start af kvartalet. A-medlemmer registreres som værende i beskæftigelse, når vedkommende enten har været i job i minimum 20 timer om ugen i 3 måneder eller er udmeldt af netværket som
følge af job.

Figur 4.2: Afgangsrate for personer over 50 år på
dagpenge, ledighedsydelse og jobparat kontanthjælp
Procent
20
18
18
15
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Dagpenge

15

16

Ledighedsydelse
2015

Procent
20
18
16
14
12
10
8
5
5
6
4
2
0
Jobparat
kontanthjælp
2016

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og mploys
beregninger.
Anm.: Afgangsraten er opgjort for alle uger en person er på ydelsen i
perioden. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det om
personen er i job 13 uger senere. Afgangsraten er dermed givet ved
summen af uger i job divideret med summen af uger på ydelsen. For
ledighedsydelsesmodtagere opgøres afgangsraterne pba. afgang til
fleksjob. Afgangsrater for 2015 er baseret på hele 2015, afgangsrater
for 2016 er baseret på 1. halvår af 2016, da borgerne skal kunne følges
13 uger frem.

De fleste af de medlemmer, der kommer i job, er beskæftiget inden for offentlig service (22 pct.),
handel og transport (19 pct.) samt industri mv. (18 pct.). Medlemmerne har hovedsageligt arbejdsopgaver inden for akademisk arbejde (30 pct.), kontor og kundeservice (22 pct.) samt service og salg (19 pct.).

5

Opgørelserne i figur 4.1 og figur 4.2 giver en indikation af forskelle i afgangsrater. Det er dog ikke muligt direkte at
sammenligne afgangsrater for medlemmer hhv. ikke-medlemmer grundet begrænsninger i datamateriale og opgørelsesmetoder. Der skal derfor tages forbehold for, at sammenligningen af antallet af hhv. medlemmer og a-dagpengemodtagere, der finder beskæftigelse, skal fortolkes med forsigtighed. Datagrundlag og opgørelsesmetoder er nærmere beskrevet i anmærkningerne.
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Mange af de medlemmer, der kommer i beskæftigelse, finder et job, der enten matcher deres
tidligere erhvervserfaring og/eller deres uddannelse. Det er tilfældet for godt tre ud af fire. Knap
en fjerdedel siger, at deres nuværende job hverken matcher deres uddannelse eller tidligere
erhvervserfaring.
Andelen af medlemmer i job varierer på tværs af netværk
Der er variationer på tværs af netværk i forhold til andelen af A1-medlemmer, der kommer i
beskæftigelse. Mellem 20-33 pct. af A1-medlemmerne kommer i gennemsnit i job hvert kvartal
i de seniornetværk, hvor flest medlemmer finder beskæftigelse. Samtidig er der andre netværk,
hvor andelen ligger mellem 8-12 pct.
Forskellene afspejler forskellige faktorer, herunder at konjunkturerne varierer på tværs af regioner, og der kan være lokale forhold, som gør det lettere eller sværere at finde arbejde, fx store
nybyggerier eller fabrikslukninger. Forskellene kan også skyldes, at netværkene anvender forskellige strategier og aktiviteter for at understøtte medlemmerne i deres jobsøgning.
Figur 4.3 viser de regionale forskelle i ledigheden i 2. kvartal 2016 samt den gennemsnitlige andel af medlemmer, der kommer i beskæftigelse hvert kvartal i 2015 og 2016 i de enkelte netværk.
Figur 4.3: Andel af A-medlemmerne der kommer i beskæftigelse hvert kvartal i 2015 og 2016 samt
ledigheden fordelt på landsdele

Kilde: Data fra seniornetværkene, Danmarks Statistik og mploys beregninger
Anm.: Andelen af medlemmer i arbejde i et kvartal opgøres som antallet af personer i job ved udgangen af kvartalet divideret med antal af medlemmer
ved start af kvartalet. A-medlemmer registreres som værende i beskæftigelse, når vedkommende enten har været i job i minimum 20 timer om ugen
i 3 måneder eller er udmeldt af netværket som følge af job. Tallene i de grå bokse angiver fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i 2. kvartal 2016.
Personer i arbejdsstyrken består af beskæftigede samt ledige. De ledige består af personer, der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig
uddannelsesydelse samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. For hvert seniornetværk er andelen af A1-medlemmer, der er kommet i job i løbet af 2015 og 2016, angivet i parentes.
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Et af de netværk med den største andel af medlemmer i beskæftigelse i 2015 og 2016 siger
blandt andet, at de har strategi om at gå målrettet efter virksomheder, der matcher medlemmernes kompetencer, og at de derudover fokuserer på at forbedre medlemmernes selvværd og
på manglende kompetencer, indtil der er en matchende stilling. Et andet af netværkene med de
højeste udslusningsrater til job angiver, at de støtter medlemmerne med hjælp til CV, ansøgning
og til at komme på LinkedIn, at de indlemmer nye medlemmer i arbejdet med aktivitetsgrupper
hurtigst muligt, samt at de sørger for, at nye medlemmer kommer på virksomhedsbesøg med
mere erfarne medlemmer.
Når medlemmerne bliver bedt om at vurdere, hvor godt medlemskab af netværkene støtter dem
til beskæftigelse, viser analysen, at de netværk, hvor flest medlemmer oplever at blive støttet til
beskæftigelse, også er de netværk, hvor flest medlemmer deltager i virksomhedsbesøg, matchning af medlemmer og ledige stillinger samt faglig opkvalificering.
Hvor hurtigt kommer medlemmerne i job?
Størstedelen af de medlemmer, der kommer i job, har været ledige i mere end et halvt år forinden jobstart, jf. figur 4.4 (blå søjler). Således har 27 pct. været ledige i 6-12 måneder, 22 pct.
mellem 1-2 år mens 12 pct. har været ledige i mere end 2 år.
Omkring 40 pct. har været uden job i mindre
end 6 måneder. Denne gruppe er karakteriseret ved, at en større andel har en erhvervsuddannelse, og at en større andel ikke oplever, at medlemskab af seniornetværket har
hjulpet dem tættere på eller hurtigere i job
(sammenlignet med gennemsnittet blandt
alle medlemmer i job).

Figur 4.4: Alle medlemmer i job: Hvor lang tid var
du uden arbejde/medlem af et seniornetværk,
før du fandt et job?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 (n = 427 medlemmer i job).

Længden af ledighedsperioden er typisk længere end den periode, man har været medlem af et
seniornetværk. Det skyldes fx, at den ledige ikke kender til et evt. lokalt seniornetværk, at den
ledige først finder det nyttigt at melde sig ind efter nogle uger/måneder mv. Netværkene er
frivillige tilbud, og medlemstilgangen kan derfor være et udslag af mange og meget forskellige
faktorer.
De fleste af de medlemmer, der kommer hurtigt i job, har derfor kortere medlemsperioder bag
sig (2015 og 2016). Medlemmer med en længere ledighedsperiode kan have været medlemmer
i kortere eller længere tid. Godt 60 pct. af de medlemmer, der kommer i beskæftigelse, angiver,
at de har været medlem i mindre end 6 måneder, før de fandt et job, jf. figur 4.4 (grønne søjler).
Yderligere har knap 20 pct. været medlem i mindre end ét år. For langt de fleste af de medlemmer, der kommer i beskæftigelse, er et medlemskab i et seniornetværk derfor af kortere varighed. Eksempelvis har knap en femtedel af de medlemmer, som har været ledige i mere end et
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halvt år, meldt sig ind inden for de seneste 3 måneder på undersøgelsestidspunktet (ikke vist i
figuren).
Medlemmernes vurdering af om de via netværket kommer hurtigere i job
Medlemmerne i undersøgelsen har selv vurderet, hvorvidt deres medlemskab af et seniornetværk har bidraget til 1) at de er kommet i job, 2) at de er kommet tættere på job eller 3) at de er
kommet hurtigere i job.
Ud af de medlemmer, der ikke er i job på undersøgelsestidspunktet, vurderer 27 pct., at
de i meget høj eller høj grad er kommet tættere på at komme i job, fordi de er medlem
af et seniornetværk, jf. figur 4.5. Samtidig
vurderer 28 pct., at de i meget høj eller høj
grad vil komme hurtigere i job, fordi de er
medlem af et seniornetværk. Omvendt svarer knap 40 pct. enten ved ikke, eller slet ikke
til spørgsmålene. Mange af disse medlemmer uddyber i deres besvarelse, at der ikke
har været nogle relevante jobåbninger for
dem i netværket.
De medlemmer, der på undersøgelsestidspunktet er i job, er generelt mindre positive i
deres vurdering af, om medlemskab af et seniornetværk har bidraget til, at de er kommet
i job eller kommet hurtigere i job, end de
medlemmer der ikke er i beskæftigelse.
Mere end halvdelen (54 pct.) siger, at medlemskab af seniornetværket slet ikke har bidraget til, at de er kommet i job, jf. figur 4.6.
Mange af disse medlemmer siger uddybende
i undersøgelsen, at de har fundet deres nuværende job selv eller via andre kanaler end
seniornetværket. I alt 44 pct. svarer slet ikke
til, at medlemskabet har betydet, at de er
kommet hurtigere i job.

Figur 4.5: Alle medlemmer uden job: Vurderer
du, at du er kommet tættere på job eller hurtigere vil komme i job, fordi du er medlem af et seniornetværk?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801 medlemmer uden
job).

Figur 4.6: Alle medlemmer i job: Har medlemskab
af seniornetværket bidraget til, at du er kommet
i job, eller at du er kommet hurtigere i job?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
havde været medlem, jf. figur 4.6. De uddyi 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 427 medlemmer med job).
bende besvarelser viser, at medlemskabet
for de fleste i disse grupper har betydet, at
de har fået kontakt til en arbejdsgiver eller fundet jobåbningen gennem seniornetværket, at
deres nuværende arbejdsgiver har fundet dem i Senior Erhvervs CV-database, at de har fået
jobbet gennem virksomhedsbesøg i seniornetværket, at de har fået hjælp til ansøgning og CV,
og/eller at de i seniornetværket har fået støtte og motivation til deres jobsøgning.
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Der er forskel på medlemmernes oplevelse af netværkets betydning for job
Blandt medlemmerne er der stor forskel på, hvordan de vurderer medlemskabets betydning for
deres beskæftigelse – enten deres nuværende job eller deres forventninger om et fremtidigt
job. Der er en tendens til, at medlemmernes egenvurderinger af, hvorvidt medlemskabet spiller
ind på deres nuværende job, hvor tæt de er på job, eller hvor hurtigt de kom/kommer i job,
hænger sammen med deres vurderinger og svar på en række andre områder i undersøgelsen.
Forventninger til hvor lang tid der går inden job
De medlemmer, der på undersøgelsestidspunktet er ledige og svarer, at de skal starte nyt job
eller forventer at komme i arbejde inden for mindre end tre måneder, er generelt mere positive
end gennemsnittet, når de skal vurdere, om medlemskab har hjulpet dem tættere på eller hurtigere i job. Omvendt siger de medlemmer, der selv vurderer, at de aldrig kommer i job, at de
generelt ikke oplever, at deres medlemskab støtter dem mod beskæftigelse.
Længden af den faktiske ledighedsperiode
Generelt er der en tendens til, at længden af medlemmernes ledighedsperiode hænger sammen
med deres vurdering af, hvor meget medlemskab har bidraget til deres vej til job. Medlemmer
med mindre end et halvt års ledighed på undersøgelsestidspunktet er mere positive end andre.
Blandt de medlemmer, der er i job på undersøgelsestidspunktet, er dem, der var ledige i mindre
end et halvt år forud for jobbet mindre positive end gennemsnittet i forhold til netværkets betydning for job.
Tid og aktiviteter i netværket
Der er en tendens til, at jo mere tid medlemmerne bruger i netværket om ugen, jo mere positivt
vurderer de medlemskabets betydning for deres beskæftigelse. De medlemmer, der bruger mindre end 1 time om ugen i netværket, er markant mere negative i forhold til, om netværket har
støttet dem.
Det er især medlemmer, der har deltaget i følgende aktiviteter, der føler, at de er kommet tættere på eller vil komme hurtigere i job:
• virksomhedsbesøg
• matchning af medlemmer og ledige stillinger
• sparring ift. jobansøgning eller CV
• faglig opkvalificering
• medvirken i aktivitetsgrupper
Længden af medlemskab
Ledige, der har været medlem af et seniornetværk i mindre end 3 måneder, inden de kom i job,
vurderer i markant mindre grad end gennemsnittet, at medlemskab har støttet dem til at
komme i beskæftigelse. Samtidig er de medlemmer, der har været medlem af et seniornetværk
i mellem 6-12 måneder, inden de kom i beskæftigelse, mere positive over for at være støttet af
medlemskab.
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4.2. Medlemmernes jobsøgning
Knap halvdelen af medlemmerne uden job (46 pct.) svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de
søger job mere end 50 km. væk fra deres bopæl, jf. figur 4.7. Andelen er lidt højere blandt A1medlemmer uden job (50 pct.).
Figur 4.7: Alle medlemmer uden job: Hvor langt
væk fra din bopæl søger du job?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801 medlemmer uden job
og n = 324 A1-medlemmer uden job).

Figur 4.8: Alle medlemmer uden job: Hvor lang
tid er du villig at pendle for et job?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801 medlemmer uden job
og n = 324 A1-medlemmer uden job).

Samtidig er 47 pct. af medlemmerne uden job villige til at pendle i mere end én time for at få et
job, jf. figur 4.8. For A1-medlemmerne gælder det 53 pct.
Netværkenes medlemmer anvender især de traditionelle jobsøgningskanaler til at søge et job,
jf. figur 4.9. Knap tre ud af fire siger, at de svarer på jobannoncer i aviser, blade, internet mv.
Omkring halvdelen sender uopfordrede ansøgninger og anvender deres personlige netværk til at
søge et job.
Omkring en ud af fire anvender kontakter opnået gennem seniornetværkene eller tager
på virksomhedsbesøg gennem seniornetværket i forbindelse med deres jobsøgning.
De arbejdsområder, som medlemmerne
uden job ønsker, er primært med opgaver inden for kontor og kundeservice (30 pct.),
akademisk arbejde (25 pct.) samt service og
salg (12 pct.). Områderne afspejler i høj grad
deres uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrunde, jf. afsnit 4.2. Undersøgelsen
viser dog, at medlemmerne generelt søger
bredt inden for flere brancher.

Figur 4.9: Alle medlemmer uden job: Hvordan søger du job?
Svarer på annoncer i aviser, blade,
internet, mv.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801 medlemmer uden
job).
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive flere jobsøgningsmetoder, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.

De fleste af de medlemmer, der på undersøgelsestidspunktet er i job, har fundet deres
job enten via traditionel jobsøgning (45 pct.)
eller via deres personlige netværk (35 pct.), jf. figur 4.10. Det viser spørgeskemaundersøgelsen
blandt tidligere A-medlemmerne, der er kommet i job.
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I alt 7 pct. siger, at de har fundet deres job
ved hjælp af kontakter opnået via seniornetværket, mens 5 pct. svarer, at de har fundet
jobbet ved virksomhedsbesøg gennem seniornetværket.

Figur 4.10: Alle medlemmer i job sammenlignet
med bestyrelsesmedlemmers vurdering: Hvordan har du fundet dit nuværende job?
Traditionel jobsøgning
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Opgørelsen viser, hvilken specifik søgekanal
der er brugt – og har givet resultat – i forhold
til medlemmets nuværende job. Det viser
derfor ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt
medlemskab eller aktiviteter i netværket har
understøttet vejen til beskæftigelse fx via
hjælp til udarbejdelse af CV, ansøgning, synliggørelse af jobopslag, mv.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 427 medlemmer i job og
Medlemmernes svarfordeling står i kontrast
n = 57 bestyrelsesmedlemmer).
Anm.: Bestyrelsesmedlemmernes besvarelser er baseret på spørgsmåtil den tilsvarende vurdering af anvendelsen
let ’Hvordan finder de fleste medlemmer efter din vurdering et job?’.
af søgekanaler fra bestyrelsesmedlemmerne
Medlemmerne har mulighed for at angive flere jobsøgningsmetoder, og
andelene summer derfor ikke til 100 pct.
i seniornetværkene. Adspurgt hvordan de
fleste medlemmer finder et job, peger flest
bestyrelsesmedlemmer på virksomhedsbesøg gennem seniornetværk (24 pct.), og næstflest på
kontakter opnået gennem seniornetværket (15 pct.).

Forskelle i svarene kan blandt andet skyldes en hhv. over- eller undervurdering blandt de forskellige respondentgrupper af, hvor stor en direkte betydning aktiviteterne i netværkene har for
succes med jobsøgning.
Medlemmernes adfærd i forbindelse med jobsøgning
For nogle betyder medlemskab i et seniornetværk, at de har ændret deres adfærd i forhold til
deres jobsøgning.
Omkring 30 pct. af medlemmerne i mploys
spørgeskemaundersøgelse siger, at de i kraft
af deres medlemskab er begyndt at søge bredere inden for flere brancher eller flere faglige områder end tidligere, jf. figur 4.11. Knap
en ud af fire medlemmer siger derudover, at
de søger flere job end før de kom med i et
seniornetværk. Mellem 12 og 15 pct. svarer,
at de søger bredere geografisk, at de kommer til flere jobsamtaler, og at de oftere
kommer til samtale på de jobs, de søger sammenlignet med tidligere.
Samtidig siger over halvdelen af medlemmerne, at de ikke har ændret adfærd i forhold til deres jobsøgning. Omkring 57 pct. af
medlemmerne har ikke svaret enig eller helt
enig i nogen af udsagnene vedrørende ændret jobsøgningsadfærd.

Figur 4.11: Alle medlemmer: Følgende passer på
mig…
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Medlemmerne har besvaret spørgsmålene med udgangspunkt i
at sammenligne med før de var medlem af et netværk fx ’ Jeg søger bredere inden for flere faglige områder, efter jeg er blevet medlem af et
seniornetværk end før’. For personer, der ikke længere er medlem, er
spørgsmålene stillet i datid fx ’Jeg søgte bredere inden for flere faglige
områder, efter jeg blev medlem af et seniornetværk end før’.
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I de uddybende interviews nævner de medlemmer, der ikke ændrer deres jobsøgningsadfærd,
at de allerede søgte bred og søgte mange jobs før deres medlemskab af et seniornetværk, og at
de derfor ikke har ændret adfærd, efter de blev medlemmer. De medlemmer, der har ændret
jobsøgningsadfærd, svarer, at de blev motiveret til at søge flere stillinger ved at arbejde med og
forbedre deres CV og ansøgning.
Analyse af respondenternes svar viser en tendens til, at jo mere tid medlemmerne bruger i netværket om ugen, jo mere tilbøjelige er de til at søge bredere inden for flere brancher og/eller
faglige områder. Især medlemmer, der er aktive i netværket i mellem 6-10 timer om ugen, svarer
mere positivt ift. ændret jobsøgningsadfærd. De medlemmer, der bruger mindre end 1 time om
ugen på aktiviteter i netværket, er mest uenige i, at de har ændret adfærd i forbindelse med
deres medlemskab.
De medlemmer, der i forbindelse med deres medlemskab har deltaget i bestemte aktiviteter,
angiver i højere grad end andre medlemmer, at de har ændret adfærd ift. jobsøgning.
Det drejer sig om følgende aktiviteter:
• faglig opkvalificering
• afklaring af kompetencer
• matchning af medlemmer og ledige stillinger
• sparring ift. jobansøgning eller CV
Det gælder for alle typer af adfærd ift. jobsøgningen, at medlemmer, der har deltaget i disse
aktiviteter, er mere positive ift. ændret adfærd. Disse medlemmer søger således både bredere
geografisk, fagligt og ift. brancher, de søger flere job, kommer til flere jobsamtaler og kommer
oftere til samtale på de job, de søger, end før medlemskabet.

4.3. Øvrigt udbytte af medlemskab
I alt 43 pct. af medlemmerne peger på, at medlemskab af et seniornetværk primært har bidraget til at give dem et større personligt netværk, der kan støtte dem i jobsøgningen, jf. figur
4.12 nedenfor.
Derudover har flere via medlemskabet opnået:
•
•
•

Nye ideer til jobsøgningen (31 pct.)
Mere tro på, at de kan komme i job igen (24 pct.)
Bedre selvtillid (24 pct.)

Få medlemmer peger på, at netværket har hjulpet dem til, hvordan de kan styrke deres jobmuligheder, få viden om jobs, de er kvalificeret til eller fået faglig opkvalificering.
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Bestyrelsesmedlemmerne
har også vurderet medlemmernes udbytte – ud over
job. Fordelingen er nogenlunde den samme, som i figur 4.12, men svarandelen
på de forskellige elementer er væsentlig højere hos
bestyrelsesmedlemmerne
(fra 11 til 100 pct.). Bestyrelsesmedlemmerne peger
dermed generelt på en del
flere elementer, som de
vurderer giver medlemmerne et konkret udbytte,
end medlemmerne selv
gør.

Figur 4.12: Alle medlemmer: Hvilket udbytte har du fået af at være
medlem af et seniornetværk?
Et større netværk der kan støtte mig i jobsøgning
Nye ideer til jobsøgning
Mere tro på, at jeg kan komme i job
Bedre selvtillid
Bedre viden om, hvor der er jobmuligheder
Mere motiveret for at søge job
Mere mod på at fortsætte min jobsøgning
Bedre CV til brug for min jobsøgning
Bedre metoder til at søge job
Mere afklaret om mine mål for job
Mere afklaret om mine styrker og barrierer
Afklaret mine kompetencer
Bedre ansøgning til min jobsøgning
Bedre teknikker til jobsøgning
Viden om, hvordan jeg styrker jobmuligheder
Bedre viden om, hvilke job jeg er kvalificeret til
Faglig opkvalificering

43
31
24
24
20
20
19
18
18
13
11
9
8
8
7
5
5
0

10

20

30

40

50

Procent

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk i 2015 og 2016 samt mploys
beregninger (n = 1.228).
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive flere typer af udbytte, og andelene summer derfor
ikke til 100 pct.

Hvad skal der til for at medlemmerne kan komme i job?
Medlemmerne vurderer selv, at de vigtigste
elementer, der skal til for at komme i job, jf.
figur 4.13, er:

Figur 4.13: Alle medlemmer uden job: Hvad vurderer du som det vigtigste, der skal til, for at du
kan komme i job?

• Bedre viden om gode jobmuligheder (20
pct.)
• Et større netværk, som kan (under)støtte
jobsøgning (20 pct.)
• Nye ideer til jobsøgning (19 pct.)
• Faglig opkvalificering (19 pct.)
Medlemmernes oplevede udbytte (figur
4.12) stemmer således i nogen grad overens
med deres vurderinger af, hvad der er vigtigt for at komme i job (figur 4.13).
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 801)
Anm.: Medlemmerne har mulighed for at angive op til 3 prioriteter, og
andelene summer derfor ikke til 100 pct. Andet dækker over: ’Generel
mangel på job/jeg kan ikke gøre mere’ (3 pct.), ’Jeg er på efterløn/pension’ (3 pct.), ’Jeg skal blive mere motiveret for at komme i job’ (3 pct.),
’Jeg har job’ (3 pct.), ’Jeg skal have støtteforanstaltninger for at kunne
varetage et job’ (2 pct.), ’Jeg søger ikke job’ (2 pct.), ’Jeg ved det ikke’ (1
pct.), ”Andet” (5 pct.).
6

For eksempel er et større netværk både et
af de elementer, som flest medlemmer vurderer kan hjælpe dem mod job, og det element, som flest medlemmer peger på som
et udbytte ved medlemskab af et seniornetværk.

6
Viden fra andre undersøgelser peger også på, at en persons netværk hænger sammen med den statistiske sandsynlighed for at
komme i beskæftigelse.
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Er det vigtigt for den enkelte at være medlem af et seniornetværk?
Det at være i et netværk med andre i samme situation er vigtigt for medlemmerne af seniornetværkene. Mere end halvdelen (55 pct.) svarer, at det i meget høj eller høj grad er vigtigt, mens
17 pct. oplever, at det i mindre grad eller slet ikke er vigtigt, jf. figur 4.14.
I de kvalitative interviews med medlemmerne udtrykker flere, at det er meget motiverende at være medlem af et netværk, hvor
man kan mødes og snakke med andre i
samme situation og få sparring. Flere oplever
samtidig, at det sociale tilhørsforhold i netværket er afgørende, når man er ledig, da det
sociale aspekt i sig selv er motiverende for at
søge job.
Knap halvdelen af medlemmerne i spørgeskemaundersøgelsen svarer desuden, at de
oplever, at deres medlemskab af seniornetværket i meget høj eller høj grad har givet
dem noget andet end det, jobcentret kan tilbyde.

Figur 4.14: Alle medlemmer: Er det vigtigt for dig
som ledig (senior) at have mulighed for at være i
netværk med andre i samme situation?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 samt mploys beregninger (n = 1.228).
Anm.: Personer, der ikke længere er medlem, har angivet om det ’har
været vigtigt for dem som ledig senior at have mulighed for at være i
netværk med andre i samme situation’.

I de uddybende besvarelser og interviews
peger medlemmerne også i denne forbindelse på det netværk, man som ledig senior kan opnå i seniornetværkene – både socialt og
professionelt. Medlemmerne kan i netværkene bl.a. blive støttet i at komme ud og besøge
virksomhederne og kan få faglig sparring i kombination med det sociale samvær, som kan være
med til at holde motivationen oppe. Det er en kombination, som mange medlemmer ikke oplever, de får i jobcenteret eller a-kassen.
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5. Strategier i seniornetværk
I dette afsnit ses der nærmere på, hvilke strategier og redskaber seniornetværkene benytter sig
af. Det undersøges blandt andet, hvor mange netværk der har fastlagt strategier for at bistå
medlemmerne med at komme i beskæftigelse, og hvilket fokus de har. Desuden afdækkes netværkenes samarbejde med forskellige aktører.
Hovedresultaterne er:
o Mere end tre ud af fire bestyrelsesmedlemmerne angiver, at deres lokale seniornetværk har fastlagt konkrete strategier for deres arbejde med at støtte medlemmerne til at komme i job.
o Rygraden i strategierne er det virksomhedsrettede arbejde.
o I to ud af tre af alle netværk indgår udvikling og synliggørelse af medlemmernes CV’er i strategien.
o I omkring halvdelen af netværkene er der også fokus på arbejdet med selvværd og motivation.
o Alle netværk samarbejder med ét eller flere jobcentre. Samarbejdet handler primært om, at jobcenteret orienterer om og henviser ledige over 50 år til det lokale seniornetværk.
o Størstedelen af både bestyrelsesmedlemmerne og kontaktpersonerne i jobcentrene siger, at samarbejdet fungerer godt.
o Aktiviteterne i netværkene er et godt supplement til jobcenterets indsatser – men både netværkene og jobcentre fremhæver, at det er vigtigt, at netværkene er uafhængige af beskæftigelsessystemet som sådan.
o Kontakten til virksomhederne i lokalområdet foregår primært ved virksomhedsbesøg foretaget af
medlemmer fra netværket. Omkring en ud af fire netværk har formelle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder, der omhandler udsendelse af nyhedsbreve samt brug af CV-databasen ved jobåbninger.
o To tredjedele af netværkene samarbejder med det lokale erhvervsråd, og halvdelen med andre
aktører i lokalområdet.
o Både bestyrelsesmedlemmer og mange samarbejdspartnere siger, at der er et potentiale for at øge
samarbejdet.
o Medlemmerne har primært fået kendskab til netværkene via artikler i avisen eller på internettet
(22 pct.), via deres netværk (20 pct.) samt via information fra kommunen (14 pct.).

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de metoder og det datagrundlag, som ligger til
grund for dette afsnit.

5.1. Aktivitetsområder
Formålet med puljen til selvaktiveringsgrupper for seniorer er, at jobsøgende over 50 år kan
hjælpe hinanden tilbage på arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet at seniornetværkene
understøtter, at medlemmerne har de rette redskaber – og bliver klar til – at søge job samt bistår
med at skabe kontakt til virksomheder.
Seniornetværkene anvender forskellige strategier og mål og arbejder inden for en række forskellige aktivitetsområder for at støtte medlemmerne til at finde beskæftigelse. Netværksarbejdet kan typisk opdeles i: det virksomhedsrettede arbejde, understøttelse af jobsøgningsredskaber, netværks- og motivationsarbejde. Det indebærer desuden en række understøttende aktiviteter i form af rekruttering af nye medlemmer samt praktiske opgaver for at sikre drift af netværkene.
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Figur 5.1 indeholder en oversigt over seniornetværkenes aktivitetsområder, som netværkene
anvender for understøtte, at medlemmerne kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Figur 5.1: Seniornetværkenes aktivitetsområder

Kilde: mploys analyse pba. evalueringens resultater

Organisering af aktiviteter i seniornetværkene
Aktiviteterne i de lokale seniornetværk er organiseret i en række aktivitetsgrupper. Hver aktivitetsgruppe har ansvaret for et bestemt område af netværkets aktiviteter, fx virksomhedsbesøg
eller udarbejdelse af informationsmateriale.
Bestyrelsesmedlemmerne vurderer overordnet set, at arbejdet i aktivitetsgrupperne fungerer
godt. Flere af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer påpeger dog, at der er udfordringer med aktivitetsgrupperne. I de uddybende besvarelser og interviews nævnes det
blandt andet, at grupperne kan mangle engagerede medlemmer, og at indholdet og omfanget
af aktiviteter kan være meget afhængig af de personer, der deltager i aktivitetsgrupperne. Når
medlemmer fra aktivitetsgrupperne finder beskæftigelse og derfor stopper i aktivitetsgruppen,
kan det hæmme eller forstyrre gruppens aktiviteter. Det bliver især nævnt som et problem for
de aktivitetsgrupper, der står for virksomhedsbesøg, da forholdsvis mange af medlemmerne i
disse grupper finder beskæftigelse. Om end beskæftigelse er formålet med at deltage i netværket for den enkelte, er hyppige udskiftninger af medlemmer en udfordring.

5.2. Strategier og samarbejde
Mere end tre ud af fire af bestyrelsesmedlemmerne angiver i mploys spørgeskemaundersøgelse,
at deres lokale seniornetværk har fastlagt konkrete strategier for arbejdet i netværket, jf. figur
5.2.
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Rygraden i strategierne er det virksomhedsrettede arbejde. Det gælder i stort set alle
netværk.
Eksempelvis har nogle netværk en virksomhedsstrategi, der handler om at gå målrettet
efter virksomheder, der matcher medlemmernes kompetencer, mens andre netværk
sigter efter at besøge så mange virksomheder som muligt.

Figur 5.2: Bestyrelsesmedlemmer: Har jeres lokale seniornetværk fastlagt konkrete strategier
for arbejdet med at bistå medlemmerne med at
komme i beskæftigelse?
Nej
23%

Udvikling og synliggørelse af medlemmernes
Ja
CV’er fylder også meget i strategierne. Om77%
kring to tredjedele af de lokale seniornetværk har som strategi, at medlemmerne får
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i seniudarbejdet gode CV’er, som også synliggøres
ornetværk og mploys beregninger (n = 57).
i CV-databasen på Senior Erhverv Danmarks
hjemmeside. Det skal sikre, at den enkeltes
CV er synligt online og nemt at finde for potentielle arbejdsgivere. Nogle netværk har også samarbejdsaftaler med lokale virksomheder om, at de bruger seniornetværkenes CV-database til at
søge efter nye medarbejdere ved jobåbninger, jf. afsnit 5.2.
Omkring halvdelen af netværkene siger derudover, at de som en del af deres strategi, arbejder
med udvikling af medlemmernes selvværd og motivation, når der er behov for det. Det handler
primært om at understøtte medlemmernes jobsøgning og kan fx være målrettet medlemmer,
der mangler selvværd eller motivation efter at være blevet afskediget og har behov for et løft
for at komme videre i deres jobsøgning. Flere netværk går efter at opbygge nye medlemmers
motivation og selvværd ved at få dem aktiveret så hurtigt som muligt i aktivitetsgruppernes arbejde, fx i virksomhedsgruppen.
Et andet hovedtræk ved de lokale strategier er også et fokus på princippet om, at netværket er
hjælp-til-selvhjælp for medlemmerne. Seniornetværkene understøtter medlemmerne ift. jobsøgning, men der kræves samtidig en aktiv indsats af medlemmerne selv. Det understreger både
medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne i interviews.
Kontakt og samarbejde med jobcenteret
For at et seniornetværk kan få støtte fra puljemidlerne, er det et krav, at netværket har en formel
samarbejdsaftale med et jobcenter. Alle seniornetværk samarbejder således med minimum ét
jobcenter. En tredjedel samarbejder derudover også med jobcentre ud over dem, de har formel
samarbejdsaftale med. Det svarer bestyrelsesmedlemmerne i spørgeskemaundersøgelsen.
Samarbejdet med jobcentrene handler hovedsageligt om, at jobcentrene orienterer om og henviser ledige over 50 år til det lokale seniornetværk, fx ved at udlevere informationsmateriale fra
seniornetværket eller henvise til åbent hus-arrangementer.
Nogle seniornetværk har også samarbejde med et eller flere jobcentre i form af fx deltagelse i
fælles møder (57 pct.), deltagelse i møder med ledige over 50 år og/eller afholdelse af fælles
workshops for seniorer (30 pct.). Et par netværk har repræsentanter (fra netværket) siddende
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på det lokale jobcenter på bestemte tidspunkter, mens et enkelt seniornetværk nævner, at de
har en repræsentant fra jobcentret siddende i netværkets lokaler.
Adspurgt til samarbejdet svarer stort set alle
seniornetværkenes kontaktpersoner i jobcentre, at samarbejdet med netværkene fungerer meget godt eller godt.
Kontaktpersonerne siger, at seniornetværkets indsatser fungerer som et fint supplement til jobcenterets egen indsats for seniorer. Netværkene tilbyder ifølge jobcentrene
de ledige seniorer et værdifuldt netværk
med andre i samme situation, gode ideer til
jobsøgning og hjælp til at fastholde motivationen. Det er tiltag, som kan bidrage til, at de
ledige seniorer opnår ordinær beskæftigelse,
og som ifølge kontaktpersonerne fungerer
godt i samspil med jobcenterets egen indsats
over for borgerne.

Figur 5.3: Bestyrelsesmedlemmer: Hvordan fungerer kontakten og samarbejdet med jobcentrene?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i seniornetværk og mploys beregninger (n = 57).

Størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne angiver ligeledes, at kontakten og samarbejdet med
jobcentrene fungerer meget godt (19 pct.) eller godt (46 pct.), jf. figur 5.3.
Godt 10 pct. af bestyrelsesmedlemmerne har svaret, at kontakten og samarbejdet med jobcentrene fungerer mindre godt eller slet ikke. Det handler om, at nogle netværk oplever modvilje
fra jobcentrenes side mod at samarbejde, fx fordi de oplever, at jobcenteret ser det lokale seniornetværk som en konkurrent. Andre bestyrelsesmedlemmer nævner i interviews, at jobcentrene ikke er interesserede i et samarbejde eller ikke har mulighed for at anvende ressourcer på
et samarbejde.
Hvordan kan samarbejdet forbedres?
Både bestyrelsesmedlemmerne fra seniornetværket (67 pct.) samt netværkenes kontaktpersoner i jobcentre (69 pct.) angiver, at der er tiltag, der vil kunne styrke samarbejdet mellem netværkene og jobcentrene.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne (60 pct.) peger i spørgeskemaundersøgelsen på, at de gerne
ser et mere tæt og fast samarbejde med jobcentrene. Der efterspørges blandt andet mere systematisk henvisning af ledige seniorer til netværkene samt en mere fast og hyppig kontakt til
jobcentrene og til de enkelte sagsbehandlere.
Samtidig angiver nogle af jobcentrene i spørgeskemaundersøgelsen (46 pct.) og i interviews, at
de gerne vil udvide samarbejdet med netværkene, fx ved særlige informationsmøder for målgruppen. Andre jobcentre (54 pct.) synes, at det nuværende niveau for samarbejdet er passende.
Både bestyrelsesmedlemmer og jobcentre peger dog på, at det er vigtigt at bibeholde den formelle adskillelse mellem indsatsen i seniornetværkene og indsatsen i jobcentrene. Kontaktpersoner i jobcentrene er meget opmærksomme på, at der ikke må være tvivl om, hvem der har
myndighedsrollen over for de ledige. De mener, at seniornetværkene forsat skal fungere som et
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supplement til jobcenterets indsatser. Samtidig angiver mange bestyrelsesmedlemmer, at seniornetværkene bør fastholde deres status som autonome netværk, der ligger uden for jobcenteret og jobcenterets indsatser. I netværkene ønsker man generelt ikke at blive en del af det offentlige system, da det er vigtigt, at medlemmerne netop ikke opfatter netværket som en del af
systemet.
Samarbejde med virksomheder og andre aktører
Kontakten til virksomhederne i lokalområdet foregår hovedsageligt ved virksomhedsbesøg foretaget af medlemmerne fra netværket. Alle seniornetværk angiver i forbindelse med den årlige
ansøgning om finansiering et mål for antallet af virksomhedsbesøg i løbet af året.
Virksomhedsbesøgene foregår typisk ved, at to eller flere medlemmer besøger en række lokale
virksomheder for at orientere om muligheden for at rekruttere nye medarbejdere blandt seniornetværkets medlemmer. Besøgene kan enten foretages uanmeldt eller være aftalt på forhånd.
Omkring en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at deres lokale seniornetværk, udover at foretage virksomhedsbesøg, har samarbejdsaftaler med
virksomheder i lokalområdet. Aftalerne drejer sig primært om jævnlig udsendelse af nyhedsbreve til virksomhederne, samt at der er virksomheder, der fast benytter sig af netværkenes CVdatabase og/eller henvender sig til det lokale seniornetværk ved jobåbninger.
I alt 88 pct. af netværkene samarbejder derudover med andre samarbejdspartnere. To
tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne svarer, at deres lokale netværk samarbejder
med erhvervsrådet, jf. figur 5.4. Dette samarbejde drejer sig primært om, at seniornetværket deltager i erhvervsrådets arrangementer for at gøre sig synlige over for medlemsvirksomhederne og informere om netværket og mulighederne for at rekruttere
gennem netværket.
Desuden har enkelte lokale seniornetværk
en aftale om, at erhvervsrådet sender informationsmateriale ud til medlemsvirksomhederne. Et enkelt netværk angiver, at de har
en aftale om, at erhvervsrådene anbefaler ledige over 50 år som nye medarbejdere til
iværksættere og mellemstore virksomheder.

Figur 5.4: Bestyrelsesmedlemmer: Samarbejder
jeres lokale seniornetværk med andre lokale
samarbejdspartnere?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i seniornetværk og mploys beregninger (n = 57).
Anm.: Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at angive flere samarbejdspartnere, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.

Godt halvdelen af netværkene angiver, at de samarbejder med andre aktører i lokalområdet, jf.
figur 5.4. Det drejer sig primært om vikarbureauer, anden aktører i beskæftigelsesindsatsen, den
lokale presse eller uddannelsesinstitutioner, og samarbejdet går hovedsageligt ud på at udbrede
kendskabet til seniornetværkene blandt både potentielle medlemmer og blandt virksomheder.
Knap 40 pct. samarbejder også med a-kasser. Dette samarbejde minder om det tilsvarende med
jobcentrene, da det primært handler om, at a-kasserne orienterer om og henviser ledige over
50 år til det lokale seniornetværk samt uddeler informationsmateriale fra seniornetværket.
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Flere samarbejdspartnere nævner i interviews, at de ønsker et tættere samarbejde med seniornetværkene – særligt erhvervscentrene ser et uudnyttet potentiale i at kunne koble efterspørgsel fra virksomheder med den (senior) arbejdskraftreserve, netværkene har særlig viden om.
Herudover foreslår nogle af samarbejdspartnerne og virksomhederne, at netværkene med fordel kan have en mere professionel tilgang i dialogen med samarbejdspartnere samt virksomheder, der ønsker arbejdskraft. Det drejer sig blandt andet om at have faste procedurer for, hvordan det håndteres, når virksomheder henvender sig med ledige stillinger. Desuden efterspørger
nogle samarbejdspartnere, at der er mere styring med kontakten til samarbejdspartnere, fx i
form af en mere fast mødestruktur.
Netværkenes rekruttering af nye medlemmer
De lokale seniornetværk benytter en række forskellige kanaler til at rekruttere nye medlemmer
til netværkene. De mest anvendte metoder er samarbejde med jobcentrene, informationsmateriale i form af brochurer og plancher samt informationsmøder, jf. figur 5.5. Mange netværk
benytter sig desuden af information på internettet i form af fx Senior Erhvervs hjemmeside, personlig rekruttering samt annoncer eller artikler i lokale medier. De interviewede bestyrelsesmedlemmer nævner derudover de halvårlige åbent hus-arrangementer, hvor der rekrutteres
mange nye medlemmer.
Medlemmerne siger selv, at deres kendskab til netværkene er opstået via artikler i avisen eller
på internettet (22 pct.), via venner og familie (20 pct.) og via information fra kommunen (14
pct.), jf. figur 5.6.
Figur 5.5: Bestyrelsesmedlemmer: Hvilke metoder Figur 5.6: Medlemmer: Hvordan fik du kendskab
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i senior- Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
i 2015 og 2016 (n = 1.228).
netværk og mploys beregninger (n = 57).
Anm.: Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at angive flere rekrutteringsmetoder, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.

Netværkenes viden om jobåbninger og jobtilbud
Seniornetværkene får viden om jobåbninger og jobtilbud gennem en række forskellige kanaler.
Bestyrelsesmedlemmerne angiver, at de mest anvendte kanaler er henvendelser fra virksomheder (91 pct.) eller besøg på virksomheder (86 pct.) samt CV-databasen (81 pct.), jf. figur 5.7.
Mange netværk får desuden viden om jobåbninger eller jobtilbud via medlemmernes egne netværk (67 pct.), tidligere medlemmer der er kommet i job (67 pct.) eller fra andre seniornetværk
(63 pct.).
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Figur 5.7: Bestyrelsesmedlemmer: Hvordan får je- Figur 5.8: Bestyrelsesmedlemmer: Hvor stor en anres lokale seniornetværk viden om ledige jobåbnin- del af de jobtilbud, I modtager, lykkes det at få beger eller jobtilbud?
sat med ledige medlemmer af det lokale seniornetværk?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i senior- Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i seniornetværk og mploys beregninger (n = 57).
netværk og mploys beregninger (n = 57).
Anm.: Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at angive flere svarmuligheder, og andelene summer derfor ikke til 100 pct.

Det lykkes også netværkene at få besat en stor del af de jobtilbud, de modtager. Omkring 34 pct.
af bestyrelsesmedlemmerne angiver således, at det lykkes at få besat mere end halvdelen af
jobtilbuddene med ledige medlemmer af det lokale seniornetværk, jf. figur 5.8. Derudover siger
mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, at det lykkes at besætte mellem 25 pct. og 50
pct. af jobtilbuddene.
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Bilag 1: Oversigt over analyser og dataindsamlingsmetoder
Mploy har udarbejdet en evaluering af seniornetværk for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I dette notat redegøres for, hvilke typer af analyser og dataindsamlingsmetoder mploy har anvendt i forbindelse med evalueringen.
Datagrundlaget i evalueringen er baseret på forskellige indsamlingsmetoder og datakilder:
• 3 Spørgeskemaundersøgelser
• Kvalitative interviews med forskellige aktører
• Registerdata fra Jobindsats og DREAM
• Data fra seniornetværkene
Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvilke indsamlingsmetoder og datakilder der er anvendt i
evalueringen. I tabellen er angivet de forskellige datakilder, populationens volumen, og hvor
stor en andel af populationen der inkluderes i datagrundlaget, samt hvilke principper der er anvendt i udvælgelsen for at sikre, at datagrundlaget er så repræsentativt som muligt. Tabellens
indhold uddybes i de efterfølgende afsnit.
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Tabel 1: Oversigt over indsamlingsmetoder og datakilder i Evaluering af seniornetværk
Indsamlingsme- Aktør/datakilde
tode
Jobindsats.dk

Registeranalyse

Volumen i population

Principper for udvælgelse / kontrol af stikprøve

Ca. 61.700 personer
Hele populationen
(dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse +
50 år). Udtræk fra jobindsats.dk for aug. 2016.

DREAM

Spørgeskemaundersøgelser

Interviews

Bestyrelsesmedlemmer

69

Er udsendt til hele populationen
Svarprocenter er overvåget løbende, og der er foretaget
frafaldsanalyser baseret på 1) geografi (regioner), 2) bestyrelsesmedlemmets funktion (formand, næstformand,
kasserer)

A-medlemmer i seniornetværk i 2015-2016 (både A1
og A2)

A1-medlemmer: 2.333
A2-medlemmer: 609
(baseret på optælling af
opgørelse fra STAR)

Er udsendt til hele populationen (STAR og seniornetværkene har indhentet e-mailadresser på medlemmerne og
videresendt dem til mploy).
Svarprocenterne er løbende blevet overvåget, og der er
foretaget frafaldsanalyser baseret på 1) geografi (regioner), 2) alder, 3) medlemsstatus (A1 eller A2)

Seniornetværkenes kontakt- personer i jobcentre

Kontaktoplysninger på kontaktpersonerne i jobcentre er
indhentet af bestyrelsesmedlemmerne og videresendt til
mploy. Er udsendt til alle de kontaktpersoner, der er blevet oplyst af bestyrelsesmedlemmerne.

Telefoninterviews med 3 be- 69
styrelsesmedlemmer

Udvalgt ud fra deres besvarelse i spørgeskemaundersøgelsen og i samarbejde med senior erhvervs landskoordinator.
Udvælgelseskriterier: geografisk spredning, samt kendskab til særligt interessante strategier, redskaber eller organisering.

Telefoninterviews med 8 Amedlemmer (både A1 og A2)

Udvalgt ud fra besvarelse i spørgeskemaundersøgelsen.
Udvælgelseskriterier: geografisk spredning, deres jobmæssige resultater, andet udbytte af deltagelse, positiv/negativ omkring netværkene.

2 fokusgruppeinterviews:
Østdanmark: 5 deltagere
Syddanmark: 4 deltagere
Personligt interview med ko- 1
ordinator for seniornetværk
Telefoninterviews med 5
virksomheder, der samarbejder med seniornetværkene

Udvalgt pba. bestyrelsesmedlemmernes besvarelser i
spørgeskemaundersøgelsen.
Udvælgelseskriterier: geografisk spredning, branche og
størrelse.

Telefoninterviews med 8 af
seniornetværkenes lokale
samarbejdspartnere

-

Udvalgt pba. bestyrelsesmedlemmernes besvarelser i
spørgeskemaundersøgelsen.
Udvælgelseskriterier: geografisk spredning og type af aktør.

Data vedr. netværkenes re-

-

Hele populationen

Data fra seniorsultater, aktiviteter og mednetværkene
lemmer
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Spørgeskemaundersøgelser
Spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i seniornetværk
Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt seniornetværkenes nuværende
69 bestyrelsesmedlemmer. Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt elektronisk til samtlige bestyrelsesmedlemmer. STAR har leveret kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i form
af e-mailadresser og telefonnumre.
Respondenterne har besvaret skemaet via et personligt link til et let tilgængeligt online system,
hvor det har været muligt at gå ud og ind af besvarelsen, hvis man blev afbrudt undervejs.
Svarprocenterne er blevet overvåget løbende, og der er foretaget frafaldsanalyser for at sikre
repræsentativiteten. Frafaldsanalyserne er baseret på besvarelsernes fordeling af 1) geografi
(region) og 2) bestyrelsesmedlemmets funktion (formand, næstformand, kasserer). Der er blevet udsendt 2 rykkere i løbet af indsamlingsperioden, ikke fordi at frafaldsanalyserne har vist en
underrepræsentation ift. en af de to parametre, men for at højne den generelle svarprocent.
Den endelige svarprocent for spørgeskemaundersøgelsen blandt bestyrelsesmedlemmer er 84
pct.
Antallet af spørgsmål i spørgeskemaet har varieret mellem 25-28 spørgsmål alt afhængigt af
respondentens svar. Hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaerne var lukkede spørgsmål.
Hertil var der også et mindre antal uddybende spørgsmål, som gav mulighed for fritekstindtastning i et begrænset omfang.
Spørgeskemaundersøgelse blandt A-medlemmer i seniornetværk
Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt seniornetværkenes A-medlemmer i 2015 og 2016. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til 2.904 medlemmer. Det er det
antal medlemmer, der ifølge en oversigt fra STAR har været A-medlemmer i løbet af enten 2015
eller 2016.
Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt elektronisk. Respondenterne har besvaret skemaet via
et personligt link til et let tilgængeligt online system, hvor det er muligt at gå ud og ind af besvarelsen, hvis man bliver afbrudt undervejs.
Svarprocenterne er blevet overvåget løbende, og der er foretaget frafaldsanalyser for at sikre
repræsentativiteten. Frafaldsanalyserne er baseret på besvarelsernes fordeling af 1) geografi
(regioner), 2) alder og 3) medlemsstatus (A1 eller A2).
Den endelige svarprocent for spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmer er på 42,4 pct.
Der er iværksat flere tiltag for at sikre en højere svarprocent. Der er udsendt to påmindelser om
besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen undervejs i indsamlingsperioden. Desuden har landskoordinatoren taget kontakt til seniornetværkene for at øge medlemmernes opmærksomhed
på den igangværende medlemsundersøgelse.
Disse tiltag har medført, at svarprocenten er steget fra 35 pct. til undersøgelsens afsluttende
svarprocent på 42,4 pct.
Den endelige svarprocent er lidt lavere end forventet. Det skyldes bl.a., at en del af målgruppen
ikke længere er medlem af et seniornetværk, da undersøgelsen er udsendt til alle, der har været
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A-medlemmer i 2015 og 2016. Det er derfor ikke en forudsætning, at de stadig er nuværende
medlemmer. Frafaldsanalyserne viser, at det især er de personer, der ikke længere er medlemmer, der ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen.
Antallet af spørgsmål i spørgeskemaet har varieret mellem 20-30 spørgsmål alt afhængigt af
respondentens svar. Hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaerne var lukkede spørgsmål.
Hertil var der også et mindre antal uddybende spørgsmål, som gav mulighed for fritekstindtastning i et begrænset omfang.
Spørgeskemaundersøgelse blandt kontaktpersoner i jobcentre
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de medarbejdere i landets jobcentre,
der fungerer som seniornetværkenes kontaktpersoner. Kontaktoplysninger på kontaktpersonerne i jobcentre er indhentet via et tekstfelt i spørgeskemaet til bestyrelsesmedlemmerne.
Desuden har landskoordinatoren bedt bestyrelsesmedlemmerne om at indsende kontaktoplysninger for at øge antallet.
Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt elektronisk til kontaktpersoner i 25 jobcentre. Det svarer til samtlige kontaktpersoner, som bestyrelsesmedlemmerne har angivet oplysninger om. Respondenterne har besvaret skemaet via et personligt link til et let tilgængeligt online system,
hvor det har været muligt at gå ud og ind af besvarelsen, hvis man bliver afbrudt undervejs.
Svarprocenterne er blevet overvåget løbende, og der er foretaget frafaldsanalyser for at sikre
repræsentativiteten. Frafaldsanalyserne er baseret på besvarelsernes fordeling af geografi (regioner). Der er blevet sendt to påmindelser. Den endelige svarprocent er 52 pct. I forhold til
geografien fordeler besvarelserne sig stort set i overensstemmelse med den samlede målgruppe.
Antallet af spørgsmål i spørgeskemaet har varieret mellem 10-13 spørgsmål alt afhængigt af
respondentens svar. Hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaerne var lukkede spørgsmål.
Hertil var der også et mindre antal uddybende spørgsmål, som gav mulighed for fritekstindtastning i et begrænset omfang.

Interviews
Telefoninterviews med bestyrelsesmedlemmer
Formålet med at interviewe bestyrelsesmedlemmer har været at give et mere nuanceret billede
af seniornetværkenes aktiviteter og arbejde end det, der kan indsamles via en spørgeskemaundersøgelse. Der er foretaget telefoninterviews med 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne er udvalgt i samarbejde med landskoordinatoren på baggrund af følgende kriterier: 1) geografi og 2) kendskab til særligt interessante strategier, redskaber eller organisering.
Mploy har forud for interviewene udarbejdet temainddelte interviewguides, som sikrer, at alle
3 interviews er kommet rundt om det samme indhold. Temaerne har centreret sig om de emner,
som også var gennemgående i det udsendte spørgeskema til bestyrelsesmedlemmerne. Dette
har været med til at sikre, at interviewene kunne give uddybende svar på temaerne i spørgeskemaet.
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Gennemførelsen af interviewene er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, mens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter respondentens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
respondenten har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Den efterfølgende opsamling af de 3 interviews er sket systematisk, idet mploy på forhånd har
udarbejdet et opsamlingsskema, som er temainddelt på samme måde som interviewguiden.
Derved er der sikret en ensretning for efterbehandlingen af de 3 interviews.
Telefoninterviews med medlemmer
Formålet med at interviewe medlemmer af seniornetværket har været at nuancere, hvad medlemmerne får ud af at være medlem af et seniornetværk. Der er foretaget telefoninterviews
med 8 medlemmer af seniornetværkene.
Medlemmerne er udvalgt på baggrund af fire kriterier; 1) Geografi, 2) deres jobmæssige resultater, 3) andet udbytte af deltagelse og 4) positiv/negativ omkring netværkene. Kriterierne skal
sikre, at medlemmerne har forskellige erfaringer med seniornetværket, hvorfor interviewene
også er med til afdække diversiteten i udbyttet af medlemskab.
Mploy har forud for interviewene udarbejdet temainddelte interviewguides, som sikrer at alle 8
interviews er kommet rundt om det samme indhold. Temaerne har centreret sig om de emner,
som også var gennemgående i det udsendte spørgeskema til medlemmerne. Dette har været
med til at sikre, at interviewene kunne give uddybende svar på temaerne i spørgeskemaet.
Gennemførelsen af interviewene er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, mens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter respondentens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
respondenten har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Den efterfølgende opsamling af de 8 interviews er sket systematisk, idet mploy på forhånd har
udarbejdet et opsamlingsskema, som er temainddelt på samme måde som interviewguiden.
Derved er der sikret en ensretning for efterbehandlingen af de 8 interviews.
Telefoninterviews med virksomheder
Formålet med interviews med virksomheder har været at få deres perspektiver på samarbejdet
med seniornetværkene. Der er foretaget telefoninterviews med 5 virksomheder.
Virksomhederne er udvalgt på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelser. Bestyrelsesmedlemmerne har kunnet angive de virksomheder, som de har et samarbejde med i deres seniornetværk.
Det er tilstræbt, at virksomhederne blev udvalgt ud fra følgende kriterier: 1) geografi, 2) branche
og 3) størrelse. Kriterierne skal sikre, at virksomhederne har forskellige udgangspunkter for at
samarbejde med seniornetværkene, hvorfor interviewene også er med til afdække diversiteten
i virksomhedernes udbytte af at samarbejde med seniornetværk.
Bestyrelsesmedlemmerne har kun angivet et lille antal virksomheder som samarbejdspartnere,
også efter at landskoordinatoren har bedt bestyrelsesmedlemmerne om at indsende kontaktoplysninger for at øge antallet. Det har betydet, at det ikke har været muligt at tilgodese en
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geografisk spredning i interviewene med virksomheder, da de fleste af de oplyste virksomheder
er lokaliseret i Storkøbenhavn. Omvendt har der været stor spredning ift. de 2 andre kriterier.
Mploy har forud for interviewene udarbejdet temainddelte interviewguides, som sikrer, at alle
5 interviews er kommet rundt om det samme indhold. Temaerne har centreret sig om, hvordan
kontakten med seniornetværket er blevet til, hvilke aktiviteter der indgår i samarbejdet samt
virksomhedens udbytte af samarbejdet. Dette har været med til at gøre interviewene sammenlignelige.
Gennemførelsen af interviewene er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, mens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter respondentens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
respondenten har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Den efterfølgende opsamling af de 5 interviews er sket systematisk, idet mploy på forhånd har
udarbejdet et opsamlingsskema, som er temainddelt på samme måde som interviewguiden.
Derved er der sikret en ensretning for efterbehandlingen af de 5 interviews.
Telefoninterviews med samarbejdspartnere
Formålet med interviewene af samarbejdspartnerne har været at få deres perspektiver på samarbejdet med seniornetværkene. Der er foretaget telefoninterviews med 10 samarbejdspartnere.
Samarbejdspartnerne er udvalgt på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelser. Bestyrelsesmedlemmerne har kunnet angive de aktører, som de har et samarbejde med i deres seniornetværk.
Den endelige udvælgelse er sket ud fra følgende kriterier: 1) geografi og 2) aktørtype. Kriterierne
skal sikre, at samarbejdspartnerne har forskellige udgangspunkter for at samarbejde med seniornetværkene, hvorfor interviewene også er med til afdække diversiteten i samarbejdspartnernes erfaring med at samarbejde med seniornetværk.
Mploy har forud for interviewene udarbejdet temainddelte interviewguides, som sikrer, at alle
10 interviews er kommet rundt om det samme indhold. Temaerne har centreret sig om, hvordan
kontakten med seniornetværket er blevet til, hvilke aktiviteter der indgår i samarbejdet samt
samarbejdspartnerens udbytte af samarbejdet. Dette har været med til at gøre interviewene
sammenlignelige.
Gennemførelsen af interviewene er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, mens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter respondentens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
respondenten har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Den efterfølgende opsamling af interviewene er sket systematisk, idet mploy på forhånd har
udarbejdet et opsamlingsskema, som er temainddelt på samme måde som interviewguiden.
Derved er der sikret en ensretning for efterbehandlingen af alle interviews.
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Personligt interview med senior erhvervs landskoordinator
Formålet med dette interview har været at få koordinatorens perspektiver på seniornetværkene. Koordinatoren har bred viden og kontakt med de forskellige seniornetværk, hvorfor han
kan uddybe og give indblik i generelle tendenser om seniornetværkenes arbejde.
Mploy har forud for interviewet udarbejdet en temainddelt interviewguide, hvilket har sørget
for at interviewet er kommet rundt om det væsentligste indhold. Temaerne har centreret sig
om netværkenes organisering samt netværkenes strategier og samarbejder.
Gennemførelsen af interviewet er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, imens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter respondentens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
respondenten har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Fokusgruppeinterviews med medlemmer af seniornetværk
Formålet med fokusgruppeinterviewene har været at opnå uddybende viden om medlemmernes erfaring med at være medlem af et seniornetværk. Der er afholdt to fokusgruppeinterviews
– et i Syddanmark og et i Østdanmark. Antallet af respondenter til hvert fokusgruppeinterview
var som udgangspunkt 5 deltagere. Det er et tilstrækkeligt antal til, at deltagerne er forskellige
ift. kriterierne og samtidig har haft mulighed for at komme til orde. Et enkelt medlem meldte på
dagen for interviewet fra til fokusgruppeinterviewet i Syddanmark, hvorfor der var 4 respondenter til dette interview.
Medlemmerne er udvalgt på baggrund af fire kriterier; 1) Geografi, 2) deres jobmæssige resultater, 3) andet udbytte af deltagelse og 4) positiv/negativ omkring netværkene. Kriterierne skal
sikre, at medlemmerne har forskellige erfaringer med seniornetværket, hvorfor interviewene
også er med til afdække diversiteten i udbyttet af medlemskab.
Mploy har forud for interviewene udarbejdet temainddelte interviewguides, hvilket har sørget
for at de 2 fokusgruppeinterviews er kommet rundt om det samme indhold. Temaerne har centreret sig om de spørgsmål, som også var gennemgående i det udsendte spørgeskema til medlemmerne. Dette er samtidigt med til at gøre interviewene sammenlignelige.
Gennemførelsen af interviewene er sket med udgangspunkt i det semistrukturerede interview,
hvor interviewguiden har sørget for en overordnet struktur, mens selve interviewet er foregået
dynamisk. At interviewet er foregået dynamisk betyder, at interviewet har tilpasset sig efter
gruppens svar. Dette har medført, at der er blevet spurgt grundigere ind til de temaer, som
gruppen har erfaring med, hvorimod andre temaer har fyldt mindre.
Den efterfølgende opsamling af de 2 interviews er sket systematisk, idet mploy på forhånd har
udarbejdet et opsamlingsskema, som er temainddelt på samme måde som interviewguiden.
Derved er der sikret en ensretning for efterbehandlingen af de 2 interviews.

Registeranalyser og data fra seniornetværk
Registeranalyserne og data fra seniornetværkene anvendes især til at afdække karakteristika og
jobmæssige resultater for seniornetværkenes A-medlemmer samt for den samlede sammenlignelige gruppe af offentligt forsørgede, jf. evalueringsdesignet i tilbuddet.
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Generelt set er data fra seniornetværkene anvendt til at afdække karakteristika og jobmæssige
resultater for seniornetværkenes A-medlemmer. Registeranalyser pba. Jobindsats og DREAM er
anvendt til at afdække jobmæssige resultater for den samlede gruppe af offentligt forsørgede,
der er sammenlignelige med seniornetværkenes A1-medlemmer.
Den samlede sammenlignelige gruppe af offentligt forsørgede er: dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede (ledighedsydelse) over 50 år samt seniorjobbere. Det
har ikke været muligt at anskaffe et anvendeligt datagrundlag for seniorjobbere, og disse er således ikke inddraget i analysen.
Det fremgår af tabel 2, hvilke spørgsmål registeranalyserne og materialet fra seniornetværkene
er anvendt til at afdække. Det fremgår også, hvor data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt Amedlemmerne er inddraget for at supplere materialet fra seniornetværkene.
Tabel 2: Oversigt over statistiske analyser i Evaluering af seniornetværk

Jobmæssige resultater

Seniornetværkenes
medlemmer

Tema Spørgsmål

Analyser/datakilder

Hvilke målgrupper undersøges?

Hvad karakteriserer netværkenes Amedlemmer ift. fx alder, køn, ydelse,
uddannelse, tidligere beskæftigelseshistorik mv.?

Analyse af data fra seniornetværkene
(alder)

Alle A-medlemmer (både A1 og A2)

Hvor stor en andel udgør A1-medlemmerne ift. den samlede sammenlignelige gruppe af offentligt forsørgede
over 50 år?

Analyse af data fra seniornetværkene
(antal medlemmer)

Hvor mange A-medlemmer kommer i
job?

Data fra seniornetværk

Hvor lang tid går der, inden A-medlemmerne kommer i job?

Spørgeskemaundersøgelse blandt Amedlemmer

Alle A-medlemmer (både A1 og A2)

Hvilke job får A-medlemmerne / inden
for hvilke brancher finder A-medlemmerne job?

Spørgeskemaundersøgelse blandt Amedlemmer

Alle A-medlemmer (både A1 og A2)

Spørgeskemaundersøgelse blandt Amedlemmer (uddannelse, køn, ydelse,
tidligere beskæftigelseshistorik)
A1-medlemmer

Analyse af registerdata: DREAM og Job- Den samlede sammenlignelige gruppe
indsats.dk
af offentligt forsørgede over 50 år (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede)
Alle A-medlemmer (både A1 og A2)

Spørgeskemaundersøgelse blandt Amedlemmer

Hvordan går det den samlede sammen- Analyse af registerdata: DREAM og Joblignelige gruppe, som ikke er med i et
indsats.dk
seniornetværk?
(hvor mange kommer i job, hvor lang
tid går der, hvilke brancher?)

Den samlede sammenlignelige gruppe
af offentligt forsørgede over 50 år (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede). Resultaterne
for denne gruppe sammenlignes med
resultaterne for A1-medlemmerne.
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