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Intro
Dette er den kvalitative slutevaluering af STARs forsøgsprogram KVIK - Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 2 og matchgruppe 3.

Baggrunden for en kvalitativ slutevaluering
KVIK forsøgsprogrammet var en videnpilot, som blev igangsat af Styrelsen og gennemført fra
primo oktober 2011 til ultimo april 2013 i 14 kommuner.
Samtidig med KVIK blev der igangsat en videnpilot på sygedagpengeområdet med nysygemeldte,
kategori 2 (kaldet KVIS). Slutevaluering af begge videnpiloter blev designet som effektevalueringer med effekt opgjort på selvforsørgelse for den samlede målgruppe i projektperioden - sammenlignet med en periode før projektet og med sammenlignelige jobcentre. I KVIK var den samlede målgruppe alle kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og
matchgruppe3 i de medvirkende jobcentre.
Effektevalueringsmetoden viste sig ganske meningsfuld på KVIS, men ikke på KVIK pga. en række
forhold. De mest afgørende var, at andelen af deltagergruppen ofte var for lille set ifht. den
samlede målgruppe i hvert jobcenter, at løbende optag i KVIK betød, at der tidligt i effektmålingen kun deltog en meget lille andel i indsatsen - samt at tidsrammen i indsatsen for borgere med
komplekse problemer var for begrænset (projektperioden var på 19 måneder med løbende optag de første 11 måneder).
STAR besluttede derfor, at slutevalueringen af KVIK i stedet skulle udarbejdes som en kvalitativ
evaluering, hvor resultater og erfaringer fra de 14 modelprojekter i KVIK er det empiriske grundlag for analyser og konklusioner vedrørende implementering af det samlede KVIK forsøgsprogram, og vedrørende hvad der særligt har virket i KVIK indsatsen for unge under 30 år.

Evalueringens empiri og analyser
Den kvalitative evaluering af KVIK er baseret på kvantificerbare data fra webregistreringen og på
kvalitative data. De sidstnævnte er indsamlet på kvartalsvise møder og afsluttende evalueringsmøder i modelprojekternes indsatsgrupper (styregrupper) samt i interview med borgere, ledere
og nøglemedarbejdere i jobcentrene og hos samarbejdspartnere.
I KVIK var 7 ud af 10 deltagere mellem 18 og 30 år. KVIK indsatsen har derfor i stort omfang været målrettet unge. Slutevalueringen vil særligt vægte en erfaringsbaseret ungeanalyse, som
inddrager viden og erfaringer fra de projekter, der specifikt var målrettet unge, samt fra arbejdet
med unge i de øvrige projekter, der omfattede en bredere aldersgrupper.
Evalueringen består af 5 dele:
1.
2.
3.
4.
5.

Konklusioner og perspektiver
Implementering af KVIK indsatsen
Hvad har særligt virket i KVIK indsatsen for unge?
Metode og dataindsamling
Præsentation af resultater og erfaringer fra hvert af de 14 modelprojekter.
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Del 1 redegør for forsøgets hovedkonklusioner generelt - og særligt vedr. indsatsen for unge (18-

30 år, hvor konklusionerne også perspektiveres ifht. indsatsen for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp (jf. den seneste kontanthjælpsreform).
Del 2 analyserer implementering af det samlede KVIK forsøgsprogram med fokus på indsatsens 4

grundpiller - koordineret afklaring, individuel indsatsplan, mentorstøtte og virksomhedsrettet
aktivering. I afsnittet beskrives også de generelle udfordringer, som implementering af forsøgsprogrammet har afstedkommet, samt de løsninger, der har været taget i anvendelse.
Del 3 analyserer, hvad der særligt har virket i KVIK indsatsen for ungegruppen (18-30 år). Den

erfaringsbaserede analyse vægter indsatsens 4 grundpiller og det indbyrdes samspil. Der indgår
konkrete eksempler på, hvordan jobcentre har udmøntet KVIK indsatsen for de unge.
Del 4 redegør kort for DISCUS’ metode og dataindsamling. Hvordan er dataindsamlingen sket, og

hvordan er data blevet anvendt som empirisk grundlag for analyserne.
Del 5 præsenterer de 14 modelprojekter med det enkelte projekts resultater og vigtigste erfa-

ringer understøttet af udvalgte diagrammer med data fra projektet. Der indgår også oplysninger
om deltagergruppen, beskrivelser af indsatser, samarbejdspartnere og snitflader i samarbejdet.

Kort om KVIK
KVIK forsøgsprogrammet blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen okt. 2011. Formålet var at få
viden om, hvilke indsatser, der virker for kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 2 (med max.
1½ år på ydelsen) og matchgruppe 3 (uanset ydelseslængde). Puljen var på 39 millioner kr., og i
alt deltog 3.289 personer i KVIK med en gennemsnitspris per deltager på 11.858 kr. (forsøgsmidler).
Modelprojekterne skulle ifølge forsøgsprogrammet tilbyde deltagerne en indsats, som omfattede 4 grundpiller:
 En tværfaglig afklaring
 En individuel indsatsplan
 Mentorstøtte
 Virksomhedsrettet aktivering.
Det overordnede mål med modelprojekterne var, at flest mulige kontanthjælpsmodtagere fra
matchgruppe 2 og matchgruppe 3 kom i job eller uddannelse - og særligt for matchgruppe 3, at
de deltog i et aktivt beskæftigelsesrettet tilbud.
Forsøgsprogrammets modelprojekter blev udvalgt, så de samlet dækkede forskellige delmålgrupper, samarbejdspartnere, organiseringer og indsatser mhp. at øge kvaliteten af viden fra
programmet. De 14 udvalgte modelprojekter blev igangsat den 1. oktober 2011 og var afsluttet
den 30. april 2013. Projekterne var fordelt på kommunestørrelser og alle fire beskæftigelsesregioner. De 14 kommuner var: Thisted, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Horsens, Esbjerg,
Odense, Assens, Høje-Taastrup, Gladsaxe, Brøndby, Vallensbæk og Roskilde.
For at sikre fremdrift i modelprojekterne blev der i KVIK forsøgsprogrammet anvendt en økonomimodel, hvor jobcentrene ved opstart af modelprojektet fik udbetalt 10 % af støtten og herefter kvartalsvist fik udbetalt støtte ifht. deltagernes progression (uddybes i Del 2).
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Del I. Konklusioner og perspektiver
Del 1 omfatter KVIK forsøgets hovedkonklusioner generelt samt konklusioner fra den erfarings-

baserede analyse af KVIK indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer. Konklusioner vedr. ungeindsatsen perspektiveres ifht. indsatsen for aktivitetsparate unge
på uddannelseshjælp (jf. den seneste kontanthjælpsreform).

Implementering af KVIK forsøget
KVIK er blevet implementeret som beskrevet i forsøgsprogrammet.
3.289 kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer, fordelt på 14 kommuner, har modtaget KVIK indsatsen, hvilket er flere end de oprindeligt estimerede 3.077 deltagere.
KVIK indsatsen har for disse borgere omfattet en koordineret afklaring, udarbejdelse af en individuel indsatsplan, mentorstøtte efter behov samt forberedelse til - og hos 6 ud af 10 også deltagelse i - et eller flere virksomhedsrettede tilbud.
KVIK forsøget har resulteret i, at 25 % af de 3.289 deltagere kom i selvforsørgelse - heraf 18 % i
uddannelse og 7 % i ordinære job.
Hos andre 20 % var der sket en vis progression - de var enten kommet i job med løntilskud, i
fleksjob, var blevet ommatchet til matchgruppe 1, afventede at påbegynde uddannelse eller var
fortsat i virksomhedspraktik ved KVIK projektets afslutning.

Deltagerne har - som forventet - tilhørt de mest udsatte borgere.
Blandt de 3.289 kontanthjælpsmodtagere har
 7 ud af 10 deltagere været unge under 30 år
 7 ud af 10 haft dokumenterede eller udokumenterede psykiske funktionsnedsættelser
 7 ud af 10 haft folkeskolen som højeste uddannelse og ret vekslende erhvervserfaring
 kun 2 ud af 10 har før KVIK forsøget modtaget virksomhedsrettede tilbud.

Implementeringserfaringerne viser, at forsøgsprogrammets antagelser
holder stik.
Koordineret afklaring skal ske kontinuerligt og med inddragelse af forskellige fageksperter og
tilbud, som kan kvalificere indsatsen mhp. at målrette borgerens vej til job eller uddannelse.
Samarbejdet kan styrkes ved at formalisere det i tværfaglige forløb eller ekspertteams.
Individuelle indsatsplaner kan både anvendes som et borgerværktøj, der kan sikre brugerinvolvering og bidrage til at holde kadence og retning i indsatsen. Og som et systemredskab, der på
tværs af beskæftigelses-, sociale- og sundhedsfaglige aktører sikrer fælles ejerskab til indsatsen
og dens individuelle mål og delmål.
Mentorstøtte er et nødvendigt supplement til - eller del af - en gennemgående tovholderfunktion, hvor indsatsen koordineres i tæt dialog med borgeren. Borgeren skal opleve indsatsen som
et sammenhængende hele, og det sikres bedst, hvis mentor- og tovholderfunktion udøves af én
og samme person eller i et tæt makkerskab mellem få personer.
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Virksomhedsrettede tilbud på ordinære arbejdspladser målretter vejen mod selvforsørgelse i
form af job eller uddannelse. Virksomhedspraktik kan give struktur i en ellers kaotisk hverdag;
træne selvværd og mødestabilitet; afklare, motivere og forberede til uddannelse samt fastholde
en opnået stabilitet i evt. ventetid frem mod uddannelsesstart.

Om udfordringerne undervejs i implementering af forsøget
Flertallet af modelprojekterne havde - særligt i opstarten - visitationsproblemer. Gennem øget
ledelsesbevågenhed, målrettet systematisk sagsgennemgang og etablering af tværfaglige koordinationsteams blev udfordringerne mindsket, ligesom Styrelsen tilbød en måneds forlængelse
af visitationsperioden, hvilket 9 af de 14 modelprojekter takkede ja til.
Den koordinerede og tværfaglige indsats blev udfordret af traditionen for at igangsætte indsatser serielt. En vis opblødning sporedes undervejs, hvilket også viste sig i, at 7 ud af 10 deltagere
fik igangsat parallelle indsatser, mens de var i virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads.
Indsatsplanen blev et centralt redskab i KVIK, men fik ikke altid den nødvendige ledelsesmæssige
prioritering. Indsatsplanen fungerede bedst, når planen var et vægtet udviklingsområde, og når
medarbejderne gennem kurser fik et fælles afsæt for borgerinddragelse i brug af indsatsplanen.
Mentorbehovet var massivt og ressourcekrævende. Erfaringerne viste, at mentorstøtten med
fordel kan indbygges i en gennemgående tovholderfunktion, i det omgang tovholderens sagsstamme reduceres tilsvarende.
Det virksomhedsrettede perspektiv stod som udgangspunkt ikke lige stærkt i alle modelprojekter, som i vekslende grad også havde udfordringer med at finde lokale virksomheder, der kunne
matche deltagergruppen. Løbende erfaringsudveksling på møder og seminarer betød, at den
virksomhedsvendte tilgang og virksomhedsrettede tilbud blev stadigt højere vægtet i projekterne.
Tidsrammen blev oplevet som meget stram, deltagergruppen taget i betragtning. Modelprojekternes tilbagemeldinger vidner om, at en længere projektperiode end de 1½ år (19 måneder for
de 9 modelprojekter som ønskede forlængelse) sandsynligvis kunne have givet bedre selvforsørgelsesresultater.

Hvad har virket særlig godt i KVIK -indsatsen for unge?
I KVIK forsøget har 7 ud af 10 været unge under 30 år. Helbredsmæssige og sociale udfordringer
hos disse unge har ifølge jobcentrene typisk været angst, social fobi, stress, depression,
udadreagerende adfærd, misbrug, manglende læse-skrive færigheder, fravær af de helt basale
sociale netværk - og at de unge ofte har befundet sig i en kaotisk verden uden retning.

Den koordinerede afklaring har virket særligt godt, når …
Afklaringen har fundet sted både tidligt og ad hoc. En generel erfaring er, at der i indsatsen for
unge med komplekse problemer løbende vil opstå nye udfordringer, som fordrer en tværfaglig
afklaring.
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Afklaringen af de unges beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige udfordringer er
påbegyndt tidligt i forløbet i et motivations- og afklaringsforløb for de unge med deltagelse af
indsatsens nøgleaktører og -eksperter.
De afklarende tilbud har løbende kunnet målrettes de unge - både som individuelle tilbud og
gruppeforløb - og i videst muligt omfang har været in-house tilbud i jobcentret. Det har sikret
den nødvendige fleksibilitet og sammenhæng i ungeindsatsen.
Samarbejdspartnere har været inddraget i implementering af indsatsen, bl.a. gennem deres
deltagelse i styre-, koordinations- og udviklingsgrupper. Det tætte samarbejde har givet indblik i
hinandens arbejdsmetoder og bidraget til kvalificering af ungeindsatsen.

Indsatsplanen har været særlig anvendeli g, når …
Indsatsplanen har været anvendt som et borgerværktøj med inddragelse af de unge - mhp. at
øge ejerskabet til indsatsen. Særligt perspektivrigt har det været at anvende en visuel skabelon,
ikke mindste for de læse-skrive svage unge, og formidle indsatsplanen via de unges foretrukne
medier (PC og mobil).
Indsatsplanen har fungeret som et fælles systemredskab, hvor roller og snitflader i det professionelle samarbejde om og med den unge er blevet fastlagt. I projekter med specifikke uddannelses- og jobspor eller forskellige metodiske tilgange i indsatsen har indsatsplanen fungeret som
en slags bestillings- og overleveringsplan.

Mentorstøtten har virket særlig godt, når…
Mentorstøtte har været indbygget i en gennemgående tovholderfunktion og evt. suppleret af en
social mentor, ekstern mentor, virksomhedsmentor eller støttekontantperson. Vigtigst af alt, har
mentorstøtten til de unge været givet af ganske få personer.
De gennemgående tovholdere har haft en reduceret sagsstamme, så der har været plads til løbende at understøtte de unges udvikling og opbygning af de tætte relationer til den unge, som
langt hed ad vejen har båret indsatsen.

Den virksomhedsrettede aktivering har virket særlig godt , når …
Tilgangen fra første samtale har været virksomhedsrettet, og når virksomhedspraktik er blevet
igangsat så tidligt som muligt og med trinvis udslusning. Jobkonsulenter - ofte som de gennemgående tovholdere - har bidraget til at målrette den virksomhedsrettede indsats mod praktik på
ordinære arbejdsplader.
Virksomhedspraktik har været anvendt i afklaring og forberedelse af fremtidig uddannelse: Til at
give struktur i hverdagen, få de første arbejdsmarkedserfaringer og opbygge mødestabilitet før
påbegyndelse af et fuldtidsstudium, til at træne selvværd, skabe motivation og afklare uddannelsesvalg og til at fastholde den opnåede stabilitet i ventetiden frem mod uddannelsesstart.
Der har været indbygget progression i det samlede praktikforløb. Fra praktik i et virksomhedscenter mhp. at træne mødestabilitet og tilvænning til arbejdsmarkedet - til mere individuelle
praktikforløb, hvor faglighed og arbejdsopgaver specifikt har matchet den unges job- eller uddannelsesmål.
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Samspillet mellem KVIK forsøgets 4 grundpiller har ifølge evaluators vu rdering virket særligt godt, når …
Indsatsen har haft ledelsesmæssig fokus og prioritering i løsning af visitationsudfordringer, i
sikring af mindre sagsstammer end vanligt hos indsatsens gennemgående tovholdere, i styrkelse
af det virksomhedsrettede perspektiv og gennem aktiv deltagelse i den overordnede koordinering af indsatsen.
Indsatsen har været rettet mod selvforsørgelsesmålet (job/uddannelse) fra allerførste samtale
med den unge, og målet har været omdrejningspunktet i den tværfaglige afklaring, i udarbejdelse af indsatsplanen og i den koordinerede indsats med virksomhedspraktik.
De unge har været frontløbere i opstilling af egne job- og uddannelsesmål og i udmøntning af
egen plan. Når de unge har deltaget i den tværfaglige afklaring, har været aktivt involveret i at
anvende den individuelle indsatsplan, har indgået i vurdering af behovet for mentorstøtte og
beskrivelse af mentors opgaver samt i valg af praktiksted.
Inddragelse af fageksperter har kvalificeret indsatsens mål og midler. Deres viden og erfaring har
bidraget til, at der målrettet er blevet taget hånd om den enkelte unges barrierer i parallelle
indsatser frem mod at kunne påbegynde en uddannelse eller et job. Særlig perspektivrigt har det
været, når de unge selv har deltaget i planlægning og afholdelse af tværfaglige møder.
Gennemgående tovholdere har sikret kontinuitet og sammenhæng i indsatsen, og deres håndholdte indsats og opbygning af en tæt relation til den unge har været vægtet fra første samtale.
Hvis der har været tilknyttet mentorer, har tovholderen været i tæt dialog med disse for at sikre
sammenhæng i indsatsen.
De gennemgående tovholdere har haft en faglig profil (job- eller uddannelseskonsulent), hvilket
har bidraget til at profilere indsatsens mål og yderligere er blevet understøttet, når indsatsen
eller dele af den er blevet udplaceret i uddannelsesmiljøer og erhvervsnære miljøer som fx i
virksomhedspraktik.

Perspektiver ifht. indsats for unge aktivitetsparate på uddannelseshjælp
Ifølge Kontanthjælpsreformen skal kommunerne vurdere, om unge under 30 år uden uddannelse
enten er uddannelsesparate - eller aktivitetsparate, hvis de ikke umiddelbart kan påbegynde og
gennemføre en uddannelse. Begge ungegrupper kan søge om uddannelseshjælp, og kommunerne skal altid give dem et uddannelsespålæg.

KVIK har været en forløber for Kontanthjælpsreformen
KVIK har været en forløber for Kontanthjælpsreformen, særligt hvad angår de aktivitetsparate
unge på uddannelseshjælp.
Således har Styrelsen løbende indhentet viden og erfaringer fra KVIK forsøget under tilblivelsen
af Kontanthjælpsreformen. Det viser sig desuden i, at flertallet af de 14 deltagende kommuner
har videreført hele eller dele af KVIK indsatsen i forhold til netop de aktivitetsparate unge på
uddannelseshjælp.
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Uddannelsesrettet indsats
Indsatsen for de aktivitetsparate unge skal jf. reformen være uddannelsesrettet og bestå af forskellige understøttende tiltag.
Erfaringer fra KVIK viser, at brug af fagspecifikke medarbejdere (jobkonsulenter og UU) kan bidrage til at profilere indsatsen som uddannelsesrettet med fokus både på uddannelse og på de
jobmuligheder, som uddannelse efterfølgende giver. Og at yderligere målretning af indsatsen
kan ske ved udplacering af indsatsen eller dele heraf i uddannelsesnære miljøer og gennem brug
af virksomhedspraktik - muligheder som også indgår i reformen.
Uddannelsespålæg
De aktivitetsparate unges uddannelsespålæg skal jf. reformen rumme aktiviteter og tilbud, som
tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og som ruster den unge til på sigt at kunne påbegynde
og gennemføre en uddannelse. Uddannelsesplanen erstatter jobplanen.
Erfaringer fra KVIK har vist, at en indsatsplan, som opfylder kravene i uddannelsespålægget, kan
bidrage til at skabe fremdrift i indsatsen frem mod uddannelse. Opstilling af uddannelsesmål og
aktiv involvering af den unge kan give et stærkere ejerskab til indsatsen. Ligeledes kan indsatsplanen som systemredskab være et vigtigt opfølgningsredskab for den gennemgående tovholder
og understøtte afklaring og samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.
Koordinerende sagsbehandler
Aktivitetsparate unge skal jf. reformen tilknyttes en koordinerende sagsbehandler, som har ansvaret for, at indsatserne koordineres på tværs af forvaltninger og institutioner, og for at der er
kontinuitet i indsatsen med fokus på sammenhæng og overgang til uddannelse.
Erfaringerne fra KVIK har vist, at en gennemgående tovholderfunktion kan have stor betydning
for den unges oplevelse af sammenhæng i indsatsen og særligt hvis den rækker helt ind i den
uddannelsesinstitution, hvor den unge påbegynder sin uddannelse.
Tovholderen har også betydning for relationsopbygningen mellem den unge og systemet - særligt hvis mentorhvervet er indbygget eller evt. ligger hos en gennemgående mentor. Ifht. aktivitetsparate er dette perspektivrigt, idet mentorstøtten så ikke vil involvere nye personer, hvis den
unge i perioder ikke kan deltage i andre aktiviteter.
Fastlagt opfølgningskadence
Kommunen skal jf. reformen minimum hver anden måned gennemføre samtaler med den aktivitetsparate unge og sikre, at indsatsen løbende justeres.
Erfaringer fra KVIK har vist, at hyppig opfølgning er helt afgørende for udvikling og fastholdelse
af de unge - som udgangspunkt også hyppigere end hver anden måned. Men skal den unge på
sigt kunne mestre et selvstændigt liv som studerende/elev, skal den gennemgående tovholder
langsomt løsne båndet, så den unge får mulighed for at tage stadigt større ansvar. Brug af indsatsplan og virksomhedspraktik, men også af såkaldte mestringstilbud som fx kommunikationstræning eller angsthåndtering, har givet unge med psykosociale udfordringer større kapacitet
ifht. selv at kunne tage ansvar for egen tilværelse.
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Del 2. Implementering af KVIK forsøget
I Del 2 analyseres implementering af det samlede KVIK forsøgsprogram med vægtning af de 4
grundpiller - koordineret afklaring, individuel indsatsplan, mentorstøtte og virksomhedsrettet
aktivering. Desuden beskrives de generelle udfordringer, som implementering af forsøgsprogrammet har afstedkommet, samt de løsninger, som er taget i anvendelse.
Analysen trækker på kvantificerbare data, indsamlet i webregistreringen, på de 3.289 borgere,
som har deltaget i KVIK forsøgsprogrammet. Samt interviews med modelprojekternes indsatsgrupper/styregrupper.

KVIK forsøget er implementeret som beskrevet i forsøgsrammen og har samlet omfattet det
forventede antal borgere.
Figur 1. Implementering af KVIK (ifølge webregistrering i projektets 19 måneder)
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3.289 kontanthjælpsmodtagere fra match 2 og 3 har deltaget i KVIK
 Figur 1 viser, at der har været en jævn udvikling i deltagerantallet (stiplet kurve) frem
mod et samlet deltagerantal på 3.289 borgere - lidt flere end det oprindelige estimat på
3.077. Enkelte projekter har optaget færre deltagere end forventet, mens andre har optaget flere. Der har været løbende deltageroptag i projektets første år.
91 % af deltagerne har fået udarbejdet en indsatsplan med angivelse af mål og delmål
 Den blå kurve viser, at indsatsplanen med ca. 2 mdrs. forsinkelse er påbegyndt med
samme frekvens som optagelse af deltagerne.
55 % af deltagerne har været i et eller flere virksomhedsforløb
 Den grønne kurve viser, at antallet af virksomhedspraktikker efter de første 4 mdr. har
været støt stigende frem til projektperiodens afslutning.
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25 % af deltagerne er afsluttet til selvforsørgelse. De 7 % til job og de 18 % til uddannelse
 Den røde kurve viser størst stigning i 3. kvartal 2012 og i 1. kvartal 2013, hvilket til dels
skyldes, at der har været optag på uddannelsesinstitutionerne i disse perioder.

Deltagerprofil
Ifølge webregistreringen var deltagerne alle kontanthjælpsmodtagere (på nær nogle ganske få).
80 % af deltagerne tilhørte matchgruppe 2 på visitationstidspunktet.
Ifølge jobcentrene var der ikke væsentlige forskelle i indsatsen for de 2 matchgrupper, da det
langt overvejende var de ’tungeste’ borgere fra matchgruppe 2, der blev visiteret til KVIK.
68 % af deltagerne var unge under 30 år.
Figur 2: Deltagernes fordeling på alder
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Der var, som forventet, en vis variation i projekterne, hvad angår antal visiterede, aldersafgrænsning og matchsammensætning, se nedenstående Tabel 1:
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Tabel 1: Deltagergruppen i de enkelte modelprojekter

Unge

Udvidet ungegruppe
Minus unge

Ikke aldersspecifik

Aldersgruppe

Jobcenter

Antal deltagere

18-30 år

Aarhus
Esbjerg
Odense
Randers
Roskilde
Assens
Norddjurs
Horsens
Vallensbæk
Brøndby
Syddjurs
Thisted
Gladsaxe
Høje-Taastrup

358 (370)
185 (180)
243 (230)
700 (610)
65 (67)
72 (69)
265 (230)
284 (336)
132 (120)
119 (110)
221 (185)
193 (190)
403 (330)
49 (50)

18-30 år
18-25 år
18-30 år
18-30 år
18-40 år
18-40 år
30 -65 år
30-65 år
25-65 år
18-65 år
18-65 år
18-65 år
18-65 år

1

2

Matchkategori

match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2
match 2
match 2 og match 3
match 2 og match 3
match 2 og match 3

Deltagergruppens sociale og helbredsmæssige udfordringer favnede bredt, men særligt psykiske funktionsnedsættelser var udbredte.
Ifølge webregistreringen havde deltagerne i snit 2,1 begrundelser for deres matchkategorisering:
 Hos 73 % indgik udokumenterede eller dokumenterede psykiske funktionsnedsættelser
 Hos 38 % indgik sociale problemer
 Hos 30 % indgik fysiske funktionsnedsættelser
 Hos 22 % indgik adfærdsproblemer hos 22 %
 Hos 19 % indgik motivationsproblemer
 Hos 19 % indgik misbrug.
Generelt var deltagerne lavt uddannede, havde varieret erhvervserfaring og kun 1/5 havde
tidligere været i virksomhedsrettet aktivering
7 ud af 10 deltagere havde ingen eller kun folkeskolen som højeste uddannelse.
 18 % havde ikke afsluttet folkeskolen, 53 % havde folkeskolen som højeste uddannelse
Omfanget af deltagernes erhvervserfaring varierede en del.
 16 % havde aldrig været på arbejdsmarkedet
 25 % havde under 1 års erhvervserfaring, 24 % havde imellem 1 og 3 år og 35 % havde 3
år eller mere
Kun 2 ud af 10 deltagere havde tidligere modtaget virksomhedsrettede tilbud.
 19 % havde været i virksomhedspraktik
 25 % havde aldrig modtaget et tilbud

1
2

Antal deltagere i hvert modelprojekt ved afslutning. Tal i parentes er projektets estimat ved opstart.
Matchkategori blev opgjort ved visitation til projektet.
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Udfordringer og løsninger
De fleste modelprojekter oplevede visitationsudfordringer - og særligt i opstarten.
Eksempler på løsninger, som blev taget i brug, var øget ledelsesintervention, fx ved en systematisk sagsgennemgang med visitationsleddet, hjemkaldelse af borgere fra indsatser hos private aktører eller nedsættelse af koordinerende tværfaglige teams, hvor også medarbejdere fra visitationsleddet indgik.
Der var efter en opstartsperiode løbende fremdrift i modelprojekterne, som vist i Figur 1. Det skyldtes til
dels de økonomiske incitamenter, som lå i den anvendte økonomimodel. Jobcentrene fik udbetalt 10 % af
hele støttebeløbet ved opstart af modelprojektet. Herefter fik de kvartalsvist udbetalt midler ifht. fremdriften i det enkelte borgerforløb:
 20 % ved afholdelse af en indledende koordinerende afklaringssamtale med en borger
 40 % når den individuelle indsatsplan med angivelse af mentorstøtte var udarbejdet
 30 % når et virksomhedsrettet tilbud var påbegyndt eller personen var overgået til ordinært job
eller uddannelse
Projektrammen på 1½ år og den anvendte økonomimodel, som næsten udelukkende var baseret på
fremdriften i det enkelte borgerforløb, var en til tider meget stram ramme set i lyset af den tunge deltagergruppe. Den generelle tilbagemelding fra jobcentrene var, at en længere projektperiode samt udbetaling af en større andel af projektmidlerne forlods ville have sikret bedre resultater af KVIK forsøget.

Koordineret afklaring
Koordineret afklaring var den 1. af de 4 grundpiller i KVIK, og skulle ifølge forsøgsprogrammet
omfatte en afklaring af den enkelte borgers beskæftigelses-, sociale- og sundhedsmæssige forhold.
Afklaringen var tværfaglig og fandt sted kontinuerligt i KVIK indsatsen.
Ifølge webregistreringen (se nedenstående Figur 3)
 foregik der i 73 % af sagerne indledningsvist (i de første samtaler eller i kortere forforløb) en tværfaglig afklaring med inddragelse af i snit 1,6 fageksperter
 foregik der i 94 % af sagerne en tværfaglig afklaring med inddragelse af i snit 2,3 fageksperter ifm. implementering af indsatsen.
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Figur 3: Fageksperter i den koordinerende afklaring
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Særligt de kommunale og lægefaglige eksperter blev inddraget helt fra start, mens virksomhederne først for alvor blev inddraget senere i forløbet.
Interview med modelprojekternes indsatsgrupper har vist, at afklaringen typisk fandt sted på
tværs af forvaltninger, fx i jobcentrets samarbejde med konsulent fra misbrugscentret, med
støttekontaktpersoner fra socialpsykiatrien, regional speciallæge eller sygeplejersker fra distriktspsykiatrien. Ligesom både interne aktører (fx jobcentrets medarbejdere, psykolog eller
fysioterapeut) og private aktører (fx læger, uddannelsesaktører eller Jobakademi) indgik i den
tværfaglige afklaring.
Udfordringer og løsninger
Modelprojekterne var i forsøgsprogrammets koordinerende tilgang generelt udfordret af traditionen for
at igangsætte indsatser serielt, fx at et behandlingsforløb for en misbruger skal afsluttes, før en virksomhedspraktik kan igangsættes. Samt af traditionen for, at myndighedspersoner ad hoc indhenter individuelle ekspertudtalelser som afsæt for valg af behandlingsforløb eller sociale indsatser.
I de jobcentre, hvor man som udgangspunkt inddrog forskellige eksperter i afklaringen, fx i et tværfagligt
visitationsteam eller i et tværfagligt visitationsforløb, havde myndighedssagsbehandlerne incitamenter og
belæg for hurtigt at få igangsat nødvendige parallelindsatser. Over tid sås i flertallet af jobcentre en vis
opblødning i traditionen for serielle indsatser – også som et resultat af, at afklaringen var en kontinuerlig
proces i hele projektforløbet. (Uddybes i analysen af ungeindsatsen).

Individuel indsatsplan
Indsatsplanen var den 2. af KVIKs grundpiller og skulle ifølge forsøgsprogrammet fungere som et
redskab til udmøntning af en kvalificeret forandringsteori. Indsatsplanerne skulle sikre overblik
over mål, delmål og indsatsens forskellige aktiviteter samt konkretisere ansvarsfordeling samarbejdspartnerne imellem - og sikre borgerinddragelse i hele forløbet.
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9 ud af 10 deltagere fik udarbejdet en indsatplan, og 9 ud af 10 af disse deltog i høj/meget høj
grad i udarbejdelsen af indsatsplanen.
Ifølge webregistreringen omfattede indsatsplanerne:
o i 95 % - det fastlagt beskæftigelsesmål
o i 84 % - processuelle delmål
o i 88 % - aktiviteter i indsatsen
o i 54 % - samarbejdspartnernes ansvars- og rollefordeling beskrevet
o i 51 % - borgerens egen indsats
o i 30 % - borgerens egen vurdering og kommentarer til indsatsen.
I nogle modelprojekter blev den individuelle indsatsplan et rigtigt godt redskab - både som et
borger- og systemredskab. I enkelte projekter fik indsatsplanen kun begrænset betydning.
Visualiserede indsatsplaner viste sig at være særligt perspektivrige ifht. ungegruppen generelt og
specifikt ifht. læse-skrive svage personer.
Udfordringer og løsninger
Indsatsplanen blev anvendt i alle 14 modelprojekter, bl.a. tilskyndet af økonomimodellen, som honorerede, at der blev udformet en individuel indsatsplan i det enkelte sagsforløb.
Modelprojekterne blev imidlertid generelt udfordret i brug af indsatsplanen. Fx mestrede nøglemedarbejdere typisk ikke en stringent sondring mellem mål og delmål. Prioritering ifht. andre planer, som fx
jobplan eller uddannelsesplan, blev sjældent fastlagt, og UU og virksomheder var kun i meget begrænset
omfang inddraget i udformning af indsatsplanen.
Der, hvor indsatsplanen fik størst betydning var i de jobcentre, hvor indsatsplanen blev set som et udviklingsfelt, hvor udformningen blev målrettet de konkrete deltagere (fx i en visuel brugervenlig skabelon),
og hvor nøglemedarbejderne fra projektstart arbejdede med en fælles tilgang i brug af indsatsplanen
(uddybes i ungeanalysen).

Mentorstøtte
Mentorstøtte var KVIKs 3. grundpille. Ifølge forsøgsprogrammet skulle der efter behov tildeles
mentorstøtte til borgerne mhp. at gennemføre det planlagte forløb. De specifikke mentoropgaver skulle fremgå af indsatsplanen.
Massiv brug af mentorer var et gennemgående træk i alle 14 modelprojekter.
Webregistreringen viser, at ¾ af deltagerne fik tilknyttet en eller flere mentorer.
 55 % fik tilknyttet 1 mentor
 15 % fik tilknyttet 2 mentorer
 4 % fik tilknyttet 3 eller flere mentorer.
Med stor sandsynlighed viser ovenstående tal ikke det fulde omfang af mentorstøtten. Flere
modelprojekter har således givet udtryk for, at de ikke har registreret tovholderen som mentor,
og det selv om denne ofte har varetaget mange mentoropgaver (uddybes i ungeanalysen).
Mentorstøtten favnede bredt og omfattede først og fremmest følgende opgaver:
 Hos 78 % blev der givet vejledning og støtte fagligt, socialt og personligt
 Hos 63 % blev der samarbejdet med jobcentret om borgerens forløb
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Hos 52 % blev der samarbejdet med borger og jobcentret om opstilling af mål og delmål
Hos 40 % blev borgerens progression ifht. udslusning fulgt
Hos 35 % blev der samarbejdet med jobcentret om matchning ml. borger og arbejdsopgaver
Hos 35 % blev borgeren introduceret til opgaver og arbejdsplads
Hos 32 % blev borgeren støttet ifm. CV, ansøgninger, anbefalinger, uddannelsesmuligheder o.a.

Generet er det ikke muligt at præcisere, hvilke typer mentorer, der har været anvendt i de 14
modelprojekter, men der indgik i vekslende omgang både sociale mentorer, frivillige mentorer,
virksomhedsmentorer, mentorer fra Socialområdet (fx støttekontaktpersoner) og gennemgående tovholdere med mentorfunktioner.
Et generelt træk i modelprojekterne var, at jobkonsulenter - eller i færre tilfælde jobkonsulenter
og sagsbehandlere - var de gennemgående tovholdere i et borgerforløb, og varetog mentorlignende funktioner både ifht. borgernes arbejdsliv og privatsfære (uddybes i ungeanalysen).
Webregistreringen viser, at 1/2 af de borgere, som kom i praktik havde tilknyttet en virksomhedsmentor. Det forholdsvis begrænsede antal kan bl.a. skyldes, at der var begrænset brug af
virksomhedscentre, hvor mentorstøtte er indbygget i konceptet (se nedenfor).
Udfordringer og løsninger
Det store mentorbehov hos deltagergruppen betød, at enkelte jobcentre forsøgte at etablere frivillige
mentorkorps i projektperioden, men måtte erkende at det tager tid at opbygge et sådant netværk.
Uanset antallet af mentorer i den enkelte sag var der udfordringer. Én mentor gør relationen mere skrøbelig, mens flere personer med mentorfunktioner samlet giver flere ressourcer men samtidigt fordrer
helt klare snitflader i opgavedelingen og enighed om, hvor myndighedsansvaret ligger.

Virksomhedsrettet aktivering
Virksomhedsrettet aktivering var KVIK forsøgets 4. grundpille.
55 % af deltagerne (svarende til 1.797 personer) deltog i en eller flere virksomhedspraktikker.
Oftest i form af enkeltpraktik.
3/4 af praktikanterne var i enkeltpraktik, og kun 1/5 var i praktik i virksomhedscentre.
Figur 4: fordeling på praktiktyper
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I praktikforløbene fik 49 % tilknyttet en virksomhedsmentor.
Det skal - ifølge jobcentrene - ses i lyset af den ret begrænsede anvendelse af virksomhedscentre.
Ugentligt timetal ved praktikkens opstart varierede, men var hos 6 ud af 10 på under halv tid.
 17 % under 10 timer per uge
 41 % fra 10 – 20 timer per uge
 25 % fra 21 – 30 timer per uge
 16 % over 30 timer, heraf de 6 % var på fuld tid.
Der blev igangsat parallelle indsatser hos 68 % af praktikanterne, i snit 1,6 indsatser.
Figur 5: Parallelindsatser under virksomhedspraktikken
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Udfordringer og løsninger
Modelprojekterne havde generelt vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt med virksomheder, der kunne
matche deltagernes specifikke ønsker. Ét modelprojekt havde dog et fast samarbejde med en lokal fodboldklub, hvilket gav adgang til klubbens mange forskellige sponsorvirksomheder. Andre forsøgte uden
større held at oprette større klyngevirksomhedscentre med deltagelse af flere lokale virksomheder. Generelt var erfaringen, at virksomhedssamarbejde i større volumen tager tid at sætte i drift.
Virksomhedscentre blev som vist kun anvendt sjældent. Jobcentrenes forklaringer var bl.a., at de ikke
ønskede at udskifte tovholderen (her i form af jobkonsulenten) med virksomhedscentrets faste kontaktperson, at små virksomheder erfaringsmæssigt er bedre til skræddersyede forløb eller at jobcentrets
virksomhedscentre var forbeholdt målgruppen +30 år.
De modelprojekter, som gjorde brug af virksomhedscentre som ’trædesten’ til de mest udsatte borgere,
havde stor nytte af de kvalifikationer, som lå hos de uddannede virksomhedsmentorer, ligesom kendskabet til virksomhedens mentor var et væsentligt aspekt i matchet mellem borger og praktikplads.

Status ved forsøgsprogrammets afslutning
Figur 6: Afmelding fra KVIK ved projektets afslutning
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Jf. ovenstående Figur 6:
1/4 var blevet selvforsørgende, heraf de 18 % i uddannelse og de 7 % i ordinære job.
Hver anden af disse borgere fik iværksat efterværn i den første tid i uddannelse eller job.
Desuden afventede 64 personer (2 %) at påbegynde uddannelse ved KVIK forsøgets afslutning.
1/5 havde oplevet en vis progression i KVIK forløbet
De var ved KVIK forsøgets afslutning kommet i job med løntilskud, fleksjob, afventede at påbegynde uddannelse, var blevet ommatchet eller var fortsat i virksomhedspraktik.
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Kun 7 % var blevet afmeldt, fordi de manglede motivation eller havde for meget sygefravær.
Tilbagemeldinger fra modelprojekterne vidner, at frafaldet i KVIK forsøget var meget begrænset,
fordi der var tæt opfølgning fra jobcentret og massiv mentorstøtte.
Ovenstående pointer dækker over følgende tal fra webregistreringen:
 25 % var blevet afmeldt til selvforsørgelse
o 7 % i ordinært job
o 18 % i uddannelse
 20 % af afmeldingerne viste, at der var sket en vis progression i forløbet
o 3 % var blevet afmeldt til job med løntilskud
o 1 % til fleksjob
o 1 % var blevet matchet om til matchgruppe 1
o 13 % var fortsat i virksomhedspraktik
o 2 % afventede at påbegynde uddannelse
 8 % var eller afventede at overgå til andet tilbud end KVIK
 14 % af afmeldingerne viste, at afmeldingsgrunden ikke var relateret til KVIK indsatsen
o 2 % var blevet afmeldt til barsel
o 5 % var flyttet til anden kommune
o 5 % var blevet sygemeldt
o 1 % var blevet indstillet til førtidspension
o 1 % afsonede en fængselsstraf og var derfor blevet afmeldt
 7 % af afmeldingerne viste, at borgerne ikke havde kunnet profitere af KVIK indsatsen
o 3 % var afmeldt fordi de manglede motivation
o 4 % var afmeldt fordi de havde haft for meget fravær
 17 % var blevet afmeldt fordi KVIK projektet blev afsluttet
 8 % var blevet afmeldt af andre grunde.
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Del 3. Hvad har særligt virket i KVIK indsat sen for unge?
I Del 3 analyseres, hvad der særligt har virket i KVIK forsøget for ungegruppen under 30 år. Analysen har fokus på forsøgets 4 grundpiller og deres indbyrdes samspil.
Analysen bygger indledningsvist på kvantificerbare data fra webregistreringerne i de enkelte
modelprojekter (se også Del 5). Analysens primære grundlag er dog kvalitative data, som er indsamlet på indsatsgruppe- og evalueringsmøder i modelprojekterne samt i interview med 53 unge
deltagere (18-30 år).
I afsnittet indgår konkrete eksempler på, hvordan jobcentre har udmøntet KVIK indsatsen for de
unge. Eksemplerne underbygger den erfaringsbårne analyse og kan desuden tjene til inspiration
i kommuner, som ikke har deltaget i KVIK.
I afsnittet indgår også citater fra de unge, der vidner om deres oplevelse af indsatsen (fra interviewundersøgelser med 53 unge deltagere i KVIK).

Analysens empiri
68 % af de 3.289 deltagerne i KVIK var unge under 30 år.
Figur 7: Aldersfordelingen på under 30 år og +30 år jobcentervist
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I vurderingen af hvad der har virket særligt godt i ungeindsatsen, vil analysen primært bygge på
5 modelprojekter, hvor deltagere alle var unge under 30 år (Randers, Esbjerg, Aarhus, Odense og
Roskilde), jf. ovenstående Figur 7. I disse 5 modelprojekter lå selvforsørgelsesandelen på mellem
26 % og 40 % (se nedenstående Figur 9).
Analysen vil desuden inddrage viden og erfaringer fra 5 af de andre modelprojekter, hvor over
halvdelen af deltagergruppen var unge under 30 år (Assens, Høje-Taastrup, Thisted, Norddjurs
og Syddjurs). I disse 5 modelprojekter lå selvforsørgelsesandelen på mellem 17 % og 24 %.
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De sidste 4 projekter (Horsens, Vallensbæk, Brøndby og Gladsaxe) har slet ikke, eller kun i begrænset omfang, haft unge under 30 år i deltagergruppen. De indgår derfor kun i det omfang
analysen rummer generelle pointer. I disse 4 modelprojekter lå selvforsørgelsesandelen på mellem 5 % og 18 %.
I ungeanalysen vil der ikke blive sondret mellem de 2 matchkategorier. Årsagerne er, at
 9 ud af 10 i de 5 ungeprojekter var matchet 2 ved KVIK projektets opstart
 de 2 matchkategorier er ikke længere gældende i beskæftigelsesindsatsen
 den generelle tilbagemelding fra projekterne var, at der ikke var den store forskel på de
to matchgrupper.

Implementering af indsatsen for unge under 30 år
Deltagergruppen mellem 18 og 30 år lignede som udgangspunkt totalpopulationen - kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer.
Helbredsmæssige og sociale udfordringer hos de unge var ifølge jobcentrene: angst, social fobi,
stress, depression eller udad reagerende adfærd samt manglende læse-skrive færdigheder, misbrug, mangel på de helt basale sociale netværk og/eller at de befandt sig i en kaotisk verden
uden retning.

Individuelle indsatsplaner
Deltagerne i de 5 ungeprojekter fik udarbejdet indsatsplaner i samme omfang, som det var sket
ifht. totalpopulationen (91 %, se Del 2).

Virksomhedsforløb
55 % af KVIK forsøgets deltagere var i en eller flere virksomhedspraktikker.
Virksomhedspraktik blev benyttet til 51 % af de unge under 30 år. Kun 9 % af disse var i praktik i
virksomhedscentre.
Figur 8: Andel i virksomhedspraktik i de 14 modelprojekter
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Jf. ovenstående Figur 8 lå Esbjerg højest blandt de 5 ungeprojekter med 66 % i virksomhedspraktik, hvilket skyldtes en klar vægtning af den virksomhedsrettede tilgang i forberedelsen af de
unge til at påbegynde uddannelse eller job. Odense og Randers lå i den laveste ende af ungeprojekterne, hvilket må tilskrives, at de i deres uddannelsesrettede forløb kun brugte virksomhedspraktik i begrænset omfang. Randers fordoblede dog brugen af virksomhedspraktik ifht. deres
tidligere praksis (før KVIK).

Selvforsørgelsesresultater
Jf. nedenstående Figur 9, ligger de 5 ungeprojekter højest, hvad angår
 den samlede andel af deltagere, som blev selvforsørgende
 andelen af deltagere, som kom i udannelse.
Vedrørende selvforsørgelse i form af ordinært job tegner der sig ikke et mønster, som kan relateres til deltagernes alder.
Figur 9: Andel i job eller uddannelse fordelt på jobcentre
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I de 5 ungeprojekter var der derudover imellem 10 % og 20 % som havde oplevet en vis progression i forløbet. De var enten kommet i job med løntilskud, afventede uddannelsesoptag, var
blevet ommatchet til matchgruppe 1, var kommet i revalidering eller var fortsat i virksomhedspraktik ved projektets afslutning.

Den koordinerede afklaring
Den koordinerende afklaring har virket særligt godt:
Når den har fundet sted både tidligt og ad hoc i hele forløbet.
Helt i forsøgsprogrammets ånd skete afklaringen ifht. både beskæftigelsessporet, det sociale
spor og sundhedssporet, dog med det beskæftigelsesrettede spor som hovedsporet.
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Den koordinerede afklaring fandt sted i en kontinuerlig proces – dog med forskellige vægtninger
af, hvor meget af afklaringen, der foregik indledningsvist og/eller ad hoc i hele projektperioden.
Projekterne praktiserede sammen med de unge at mødes med relevante fageksperter, når der
ad hoc opstod et behov. Nogle institutionaliserede desuden det tværfaglige samarbejde lige fra
begyndelsen for at sikre, at de unge rent faktisk kunne profitere af at deltage i indsatsen.
I Odense anvendte man et tværfagligt visitations- og sparringsteam med sociallæge, psykiater og projektleder. Teamet vurderede og besluttede, hvilken tværfaglig indsats, der skulle igangsættes for den enkelte
unge. I hele forløbet kunne myndighedssagsbehandlere søge rådgivning hos teamet, hvis en ung fx ikke
kunne profitere af KVIK-indsatsen. Det tværfaglige team er bevaret efter KVIK - dog primært som et sparringsteam, medarbejderne kan konsultere i arbejdet med unge med komplekse problemer.
Odense projektets fokus på uddannelse betød, at UU var en tæt samarbejdspartner, som blev anvendt på
frivillig basis af godt halvdelen af de unge. UU var med til at opstille individuelle uddannelsesmål med de
unge og bidrog med deres indsigt i de lokale uddannelsesmuligheder og viden om de unges tidligere
afbrudte uddannelsesforløb. UU indgik også i vurderinger af, om en virksomhedspraktik kunne bidrage til
afklaring af, om uddannelse inden for et specifikt fagområde var relevant. I ventetiden op til uddannelsesstart var UU fortsat tilgængelig for de unge og tilbød efterværn ved opstart af uddannelse. Jobcentret
har fortsat samarbejdet med UU efter KVIK, da det institutionaliserede samarbejde var en gevinst for
projektet og ifølge jobcentret en væsentlig forklaring på de gode resultater.

Når afklaringen af de unges beskæftigelsesmæssige-, sociale- og sundhedsmæssige udfordringer er blevet påbegyndt i et forforløb.
Projekterne anvendte kortere for-forløb fortrinsvist målrettet de unge. Formen var gruppeforløb
kombineret med individuelle samtaler. Formålet var at afklare den unges job- eller uddannelsesmål, planlægge det videre forløb og sikre, at den unge også var motiveret for at skulle påbegynde et uddannelses- eller praktikforløb.
Forløbets korthed og målrettede tilgang samt aktiv involvering af de unge gav ifølge jobcentrene
et godt kick-off for det videre forløb.
I Randers påbegyndtes afklaringen i et 3 ugers forløb i jobcentret med samtaler og undervisningsmoduler
i ”job og uddannelse”, ”sundhed og livsstil” og ”dansk og matematik”, hvor de unge blev screenet for
deres færdigheder. Myndighedssagsbehandlere, UU, Rusmiddelcentret, Sundhedsteamet og jobcentrets
udførerafdeling (fra mestringstilbud) stod for undervisningsforløbet. Desuden deltog de private uddannelsesaktører (AOF og Daghøjskolen) og jobkonsulenter (fra Jobakademiet i Randers FC) i samtaler med
de unge om det videre uddannelsesrettede eller jobrettede basisforløb. Formålet var i dialog med den
unge at få fastlagt, hvilket basisforløb han eller hun skulle udplaceres i.
Udplacering af indsatsen i basisforløbene gjorde afklaringen meget virkelighedsnær, hvilket bl.a. resulterede i, at unge i forløb hosJobakademiet i højere grad påbegyndte erhvervsuddannelser, mens unge i
forløb hos uddannelsesaktørerne i større omfang påbegyndte almene ungdomsuddannelser. I Randers
har man fortsat samarbejdet med de private aktører efter KVIK.
I Assens var KVIK-indsatsen forankret i en selvstændig projektenhed, hvor den unge som udgangspunkt
deltog i et motivationsforløb, som de to tovholdere, hhv. en underviser og en myndighedssagsbehandler,
havde ansvar for. Parallelt med motivationsforløbet var de unge aktivt inddraget i planlægning og afholdelse af møder med egen udviklingsgruppe, som skulle vurdere behovet for sociale og sundhedsfaglige
indsatser. I udviklingsgruppen deltog fagpersoner fra fx Familieafdelingen, Socialafdelingen eller Misbrugscentret. De unge blev trinvist udsluset fra motivationsforløbet til virksomhedspraktik, når de var
parate og nødvendige parallelindsatser var blevet igangsat. Altid med mulighed for fortsat at kunne frekventere projektenheden.
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Når de afklarende tilbud har været målrettede og tilgængelige mhp. at sikre fleksibilitet og
sammenhæng i ungeindsatsen.
Udfordringer i det tværfaglige samarbejde blev mindsket betydeligt, når modelprojekterne kunne benytte in-house tilbud. Derved kunne de målrettede tilbud igangsættes med få dages varsel
- evt. parallelt med virksomhedspraktikken.
Disse in-house tilbud blev tilrettet den enkelte unges behov og tog form af både individuelle og
gruppeforløb. Fx tilbud som psykologsamtaler, samtale med ydelsessagsbehandler, kurser om
arbejdsmarkedet, motion, kostvejledning ved jobcentrets fysioterapeut eller mestringskurser til
at afklare den unges parathed. Dels ifht. at indgå i tættere samarbejdsrelationer og dels ifht. at
udvise en mere hensigtsmæssig adfærd i uddannelses- og praktikforløb.
I Høje-Taastrup betød et fast makkerskab mellem jobcentrets tovholder på indsatsen og en misbrugskonsulent, at de unge med misbrugsproblemer hurtigt kunne påbegynde de relevante tilbud. Samarbejdet
med en række behandlingssteder blev formaliseret, og behandlingsstederne deltog i de tværfaglige møder, der blev afholdt med borgere og relevante fagpersoner. Det tætte samarbejde mellem jobcentret og
Misbrugscentret betød desuden, at de borgere, der faldt tilbage i misbrug eller ud af et praktikforløb,
hurtigt blev samlet op og kom i behandling eller praktik igen. Samarbejdet mellem jobcenter og Misbrugscentret er fortsat efter KVIK.
Randers anvendte mestringstilbud for unge med angst, social fobi, stress og depression eller udadreagerende adfærd. Fx kommunikationstræning eller angsthåndtering.
Tilbuddene lå i jobcentrets udførerafdeling, som var repræsenteret i projektets styregruppe sammen
med de private aktører, som stod for basisforløbene. Samarbejdet betød, at man undgik ventetid fordi
man undervejs kunne beslutte at åbne op for flere deltagere i et tilbud, ændre de anvendte tilbud eller
udvikle helt nye, som matchede de unges særlige behov. På et tidspunkt hvor der var udfordringer med
de unges fremmøde i mestringstilbuddene besluttede styregruppen at udplacere tilbuddene hos de private aktører, hvilket resulterede i et markant større fremmøde hos de unge. Mestringstilbud er efter KVIK
en integreret del af ungeindsatsen i Randers.

Når samarbejdspartnere har været inddraget i implementering af indsatsen.
I projekter med fokus på ungeindsatsen sad de nærmeste samarbejdspartnere typisk med i styregruppen eller i koordinationsfora. Samarbejdspartnerne var ifølge jobcentrene med til at kvalificere ungeindsatsen. Samarbejdet betød, at samarbejdspartnerne lærte hinanden at kende, fik
større forståelse for hinandens arbejdsmetoder og mulighed for sammen at præge implementering af KVIK forsøgsprogrammet.
I Roskilde have jobcentret et tæt og koordineret samarbejde med mange forskellige aktører, som alle
havde sæde i projektets styregruppe: Voksne og Handicap, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien, UU vejledningen. Det betød, at jobcentrets medarbejdere fik lettere adgang til de forskellige
samarbejdspartnere, som afhængigt af den unges behov blev inviteret til afklarende rundbordssamtaler.
Fx blev Distriktspsykiatrien involveret i 29 % af ungeforløbene, og parterne har fortsat samarbejdet efter
KVIK.
I Syddjurs var den faglige del af indsatsen udliciteret til kommunens sundhedsteam, som i tæt samarbejdede med jobcentret implementerede en tværfaglig indsats med vægt på det brede sundhedsbegreb.
Samarbejdet udmøntede sig både i den daglige praksis omkring visitation, myndighedssagsbehandling og
sundhedsfaglige vurderinger, på tværfaglige møder med andre fageksperter som fx UU og Misbrugscentret og på de løbende styregruppemøder. På trods af forskellige kulturer, faglige tilgange og lovgivning lykkedes det på tværs af jobcenter og sundhedsteam at udvikle en metode, som jobcentret fremadrettet overvejer at implementere også for andre ydelsesgrupper.
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Hvad siger de unge?
De 53 ungeinterviews vidner om, at de unge oplevede, at der i KVIK indsatsen var opmærksomhed på deres samlede og ofte komplekse situation, at job- og uddannelsesmål konstant var på
dagsordenen og at der var sammenhæng i indsatsen.
— ”Vi snakkede både om job, uddannelse og personlige ting. Alt, hvad jeg havde brug for at
snakke om for at forbedre min situation, og hvordan jeg kunne gøre det!”
— ”De har været rigtig gode til at sætte sig ind i min situation, hvordan det måtte være at være
mig, og så har de haft tid til at høre på mig og mine ideer til, hvordan jeg kommer videre
med mit liv!”
— ”De har været gode til at kommunikere fx med Misbrugscentret og Kriminalforsorgen, så der
var sammenhæng i mine aktiviteter!”

Indsatsplanen
Indsatsplanen har været særlig anvendelig:
Når den er blevet anvendt som et redskab til inddragelse af de unge mhp. at øge deres ejerskab til den individuelle indsats.
Intentionen med indsatsplanen var, at den skulle anvendes til at udmønte en kvalificeret forandringsteori. Indsatsplanen skulle ifølge forsøgsprogrammet:
 fastlægge det langsigtede individuelle beskæftigelsesmål
 fastlægge opnåelige delmål for de indsatser, som skulle sikre borgerens progression
frem mod selvforsørgelse
 dokumentere den unges egne ansvarsområder
 give overblik over de parallelle indsatser i de tre spor (beskæftigelse, social og sundhed) og deres indbyrdes sammenhæng
 dokumentere den løbende opfølgning
 synliggøre den unges udvikling og progression og at delmålene løbende blev indfriet.
Erfaringer fra de 14 modelprojekter vidner om, at anvendelsen af indsatsplanen levede op til
forsøgsprogrammets intentioner - især i projekter, hvor brugen hvilede på et fælles grundlag/metode, og hvor indsatsplanen også blev anvendt til at inddrage den enkelte borger.
De unge havde generelt lettere ved at tale om deres ønsker, håb, og fremtidsdrømme end de
mere modne deltagere, som også havde flere dårlige erfaringer og størstedelen af et potentielt
arbejdsliv bag sig. I to af ungeprojekterne blev planen på flere måder indsatsens omdrejningspunkt, fordi medarbejderne havde en fælles tilgang i brug af indsatplanen med stor ledelsesopbakning.
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I Roskilde byggede inddragelse af de unge på den kognitive metode, hvis formål var at ændre tanke- og
handlemønstre i en proces, hvor den unge styrkes i selv at kunne håndtere krav, fx ved opstart i praktikforløb og i job eller uddannelse. Indsatsplanen var et centralt redskab i samtaleforløbet, hvor de unge
med afsæt i deres individuelle formåen blev inddraget i koordinerende møder med samarbejdspartnere, i
at formulere mål og delmål i indsatsplanen, i at identificere behov for mentorstøtte og i at finde og tage
kontakt til potentielle praktikvirksomheder. For yderligere at understøtte inddragelse af den enkelte
benyttede Roskilde de unges foretrukne medier (PC og mobil) til formidling af indsatsplanen.
Roskilde erfarede, at metoden ændrede tanke- og handlemønstre hos en del af de unge, og kommunen
har efter KVIK forankret metoden i ungeindsatsen som helhed.

I Aarhus vægtede ledelsen, at de gennemgående tovholdere på ungesagerne (jobkonsulenter med delvist myndighedsansvar) fik et fælles afsæt for anvendelse af
indsatsplanen. De fik undervisning og
supervison i coaching og kommunikation
med de unge.
Desuden var de med til at udvikle en visuel skabelon - bl.a. af hensyn til de mange
læse-skrive svage unge (se eksemplet til
venstre). Planens bagside var en tidsplan
hvor indsatsens forskellige aktiviteter var
opstillet ifht. målbare trin (delmål).
Aarhus erfarede, at medarbejderne fik en
fælles forståelse for, hvordan planen
kunne anvendes til fx at opstille mål og
delmål og til at stimulere de unges ejerskab til indsatsen. Indsatsplanen blev
positivt modtaget af de unge, som oplevede, at den visuelle skabelon gav overblik
oven en ofte kompleks situation.
Skabelonen anvendes fortsat i Aarhus og
er desuden blevet anvendt internt i STAR
til inspiration.

Når den har fungeret som et fælles systemredskab, hvor roller og snitflader i samarbejdet er
blevet dokumenteret.
Også på tværs af fagpersoner og tilbud spillede indsatsplanen en central rolle ifht. indfrielse af
de langsigtede mål og kortsigtede delmål. Ligesom indsatsplanen bidrog til systemets tagen fælles ejerskab til indsatsen og arbejde imod de samme langsigtede mål.
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I Randers understøttede indsatsplanen samarbejdet mellem jobcentret og 3 private uddannelses- og
jobkonsulenter. I et indledende 3 ugers tværfagligt afklaringsforløb blev de unges selvforsørgelsesmål og
delmål indskrevet i indsatsplanen, der fungerede som en ’bestillingsseddel’ til enten et uddannelsesrettet
eller jobrettet basisforløb hos de private aktører. I basisforløbet understøttede indsatsplanen samarbejdet mellem den unge, myndighedssagsbehandleren i jobcentret og den gennemgående job eller uddannelseskonsulent hos de private aktører.
I Esbjerg samarbejdede man tæt med Socialpsykiatrien og anvendte indsatsplanen i overdragelses- og
kommunikationsøjemed. I den indledende samtale påbegyndte jobcentret sammen med den unge fastlæggelse af det langsigtede beskæftigelsesmål baseret på den unges ønsker og drømme. Ligesom det blev
vurderet, om den unge umiddelbart var parat til virksomhedspraktik eller først skulle i et forberedende
forløb i Socialpsykiatrien. I overdragelsesforretningen til Socialpsykiatrien var indsatsplanen i spil, ligesom
den i de 6 ugers forforløb dokumenterede de forskellig aktiviteter, som også myndighedssagsbehandleren i jobcentret skulle forholde sig til. Det tætte samarbejde mellem jobcentret og Socialpsykiatrien er
fortsat i ungeindsatsen efter KVIK.

Hvad siger de unge?
Blandt de 53 interviewede unge var der forskelle i oplevelsen af indsatsplanen. Enkelte kunne
ikke huske planen, men flertallet var meget tilfredse med indsatsplanen, fordi den gav overblik
og et godt drive, foruden medbestemmelse og ansvar.
— ”Planen har været god for mig, fordi jeg er lidt flyvsk og let mister overblikket. Planen har
gjort, at jeg har taget mere ansvar for at komme videre!”
— ”Det, at jeg har været medbestemmende, har været meget motiverende for mig. I modsætning til tidligere, hvor jeg har fået proppet noget ned over hovedet!”

Mentorstøtten
Mentorstøtten har virket særlig godt:
Når mentorstøtten har været udøvet af ganske få nøglepersoner.
Mentorbehovet hos deltagerne i de 14 modelprojekter blev af jobcentrene vurderet til at være
markant. Bestræbelserne gik generelt på at samle mentorfunktionerne på så få gennemgående
medarbejdere som muligt.
Kombinationen af mentoropgaven både i forhold til privatsfæren og arbejdslivet og en gennemgående tovholderfunktion i den håndholdte og tværfaglige indsats - samlet på en eller to personer - var også i projekter med mange unge deltagere udbredt.
Hvorvidt der også var virksomhedsmentorer tilknyttet den enkelte unge afhang blandt andet af
antallet af øvrige tilknyttede mentorer - og af, om det var virksomhedscentre eller enkeltpraktikker, der blev anvendt til den unge.
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I Aarhus var den gennemgående tovholder på ungeforløbet en jobkonsulent med myndighedsansvar,
som tidligt i samtaleforløbet introducerede den unge til muligheden for at få tilknyttet en ekstern mentor. Tovholderne kunne på baggrund af den unges behov matche denne med den rette mentor, fordi de
25 eksterne mentorers kompetencer og erfaringer fremgik af en mentoroversigt og blev formidlet på en
fælles informationsdag for ungeindsatsens tovholdere. Mentorernes opgave var at understøtte den unge
i at nå sine mål og delmål og at fastholde de unge i de planlagte aktiviteter. Tovholderen koordinerede
samarbejdet mentorerne imellem, hvis der også blev tilknyttet virksomhedsmentor i praktikforløb, og
snitfladerne i samarbejdet blev indskrevet i indsatsplanen.
De eksterne mentorer opnåede meget tætte relationer til de unge, bl.a. fordi de var fritaget for myndighedsansvar. Til gengæld sikrede specifikke aftaler i det enkelte ungeforløb at mentoren ikke overskred
sine beføjelser. Mentorkorpset er efter KVIK blevet videreført i ungeindsatsen.
I overgangen til uddannelse fik de unge i Roskilde projektet tilbudt en social mentor fra jobcentrets korps
af sociale mentorer med forskellige spidskompetencer og erfaringer ifht. unge. For at undgå for mange
personer omkring den unge blev sagen overdraget til en mentor på et fælles møde mellem den unge,
tovholderen og mentoren. Her blev den konkrete mentoraftale også udformet. Formålet med at tilknytte
en mentor i denne sidste del af forløbet var at understøtte den unges bestræbelser på at få en hverdag
som studerende til at fungere, fortsætte evt. parallelindsatser og fastholde den unge i uddannelsesforløbet.
Thisted tilknyttede jobcentrets sociale mentor fra første færd i mange ungeforløb. Uagtet at den unge
måske allerede var tilknyttet støttekontaktpersoner fra Socialforvaltningen. Begrundelsen var, at den
sociale mentor (LAB lovs finansieret) var i stand til specifikt at understøtte det beskæftigelsesrettede
fokus i tæt dialog med den gennemgående tovholder på ungeforløbet. Mentorens opgaver var fx at bearbejde borgerens bekymring for at påbegynde noget nyt og sikre en god opstart og fastholdelse i praktikken gennem intensiv støtte, særligt i de første dage af praktikforløbet. Desuden havde den specifikke
mentor, som var SOSU uddannet, indsigt i sundhedsfaglige forhold og kunne i flere tilfælde hjælpe den
unge med at få styr på praktikforløbet.

Når de gennemgående tovholdere har haft en reduceret sagsstamme, så der har været plads
til en tæt understøtning af den unges udvikling.
Den gennemgående tovholderfunktion muliggjorde et intensivt relationsarbejde. Først og fremmest fordi tovholderen var mere tilgængelige end medarbejdere i den normale indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere.
Relationsarbejdet fik stor betydning for de gode resultater i ungeindsatsen, fordi forberedelse,
opfølgning og efterværn i stort omfang blev varetaget af den samme gennemgående person.
Dialogen om alle sider af den unges livssituation, støtte til lægebesøg, til at få struktur på hverdagen og møde rettidigt til aktiviteterne samt tid til borgerinddragelse gennem hyppigere opfølgning end normalt var ifølge jobcentrene altafgørende for et meget begrænset frafald af unge
undervejs i forløbet.
I Randers lå den primære tovholder og mentorfunktion eksternt hos en af de private uddannelses- eller
jobkonsulenter. Konsulenternes store indsigt i uddannelser og/eller arbejdsmarkedet samt indsatsens
fysiske udplacering i uddannelses- og erhvervsmiljøer bidrog til at understøtte den unges vej mod selvforsørgelse. Tovholdernes rolle og ansvar var fastlagt i dialog med jobcentret, og der blev afsat mere tid til
vejledningen, som kunne række helt ud i praktikforløbene og uddannelsesinstitutionerne i form af efterværn.
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I Norddjurs byggede tovholderfunktionen på kombinationen af en sagsbehandler og en jobkonsulent i
såkaldte ”makkerskaber”. Fordelen var, at makkerskabet var tilknyttet KVIK-indsatsen på fuld tid omkring
et reduceret antal unge, og at makkerskabet gav plads til hyppigere opfølgning, og løsning af mentoropgaver, så antallet af personer omkring den enkelte unge kunne begrænses.

Hvad siger de unge?
Interview med de 53 unge vidner om, at en gennemgående tovholderfunktion med fordel kan
omfatte mentorstøtte, så den unges relationer til systemet omfatter færrest mulige kontantpersoner.
— ”Man har hele tiden én, der stoler på, at man kan, og det har været supermotiverende for
mig. Den tætte kontakt til én person gør, at man ikke føler sig som en lille brik i systemet!”
— ”Den støtte, som jeg har fået, har betydet, at jeg er gået fra at være usikker og ustabil til, at
jeg nu ved, hvad jeg vil med mit liv!”
— ”Jeg har fået fred (…) til at finde ud af, hvad jeg vil, samtidig med at hun har hjulpet mig med
at få styr på min økonomi, og at jeg ikke falder tilbage i alkoholmisbrug!”

Den virksomhedsrettede aktivering
Den virksomhedsrettede aktivering har virket særlig godt:
Når virksomhedspraktikken er blevet italesat fra første samtale og er blevet igangsat så tidligt
som muligt.
Det var et gennemgående træk i alle modelprojekter, at der var tilknyttet virksomhedskonsulenter fra første færd. Oftest som de gennemgående tovholdere eller i mindre omfang i makkerskaber med sagsbehandlere. Jobkonsulenterne bidrog til at understøtte den virksomhedsrettede
tilgang i indsatsen.
Tendensen var at de fleste af modelprojekterne undervejs blev stadigt mere bevidste om værdien af det virksomhedsrettede fokus og muligheden for trinvis udslusning til praktik. Dels fordi
det blev taget op på de kvartalsvise indsatsgruppemøder, og dels fordi de fik mulighed for at
erfaringsudveksle med de øvrige modelprojekter.
I Esbjerg var der fra første samtale et konsekvent fokus på det langsigtede beskæftigelsesmål og den
virksomhedsrettede vej til at indfri målet. En ekstern konsulent med virksomhedsrettede kompetencer
sikrede sammen med jobcentrets jobkonsulent og afdelingsleder, at virksomhedspraktik blev italesat
allerede ved opstilling af job- eller uddannelsesmål. Arbejdet blev understøttet af indsatsplanen og den
tværfaglige koordinationsgruppe (praktiker-niveauet), hvor man holdt hinanden oppe på at fastholde et
virksomhedsrettet fokus, og gennem tydelig ledelsesopbakning.
Esbjerg lå mht. andelen af unge, som kom i praktik, på 66 % og dermed højest blandt ungeprojekterne.
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Når virksomhedspraktik er blevet anvendt i afklaring af og forberedelse til uddannelse.
Ifht. de unge deltagere havde KVIK projekterne vægt på afklaring og forberedelse til uddannelse.
Virksomhedspraktik blev anvendt som redskab til at motivere og afklare til fremtidig uddannelse,
træne selvværd og mødestabilitet og til at fastholde den unge frem mod uddannelsesoptag.
I afklaring og forberedelsen til uddannelse blev praktikforløb i Odense, Randers og Aarhus anvendt med
flere forskellige formål:
 Opnå struktur i en ellers meget kaotisk hverdag mhp. at opnå et så normalt liv som muligt
 Motivere den unge til at påbegynde en uddannelse ved gennem virksomhedspraktik at erfare,
hvad uddannelsen kan anvendes til, samt hvilke jobperspektiver uddannelse rummer
 Træne mødestabilitet gennem et stadigt øget timetal i praktikken mhp. at kunne mestre en tilværelse som studerende på fuld tid.
 Fastholde motivation og den opnåede stabilitet i ventetiden frem mod uddannelsesstart.

Når der har været indbygget progression i det samlede praktikforløb.
Det er - som nævnt i rapportens Del 2 - bemærkelsesværdigt, at projekterne kun i ret begrænset
omfang gjorde brug af de virksomhedscentre, som jobcentrene igennem flere år havde etableret
og drevet, ofte med rigtigt gode anvendelsesperspektiver ifht. ungegruppen.
Projekternes forklaringer herpå var bl.a., at de eksisterende virksomhedscentre ikke matchede
ønsker og behov hos de unge, at virksomhedscentrene var forbeholdt +30 borgere, at der var
geografiske udfordringer i at anvende virksomhedscentrene, som måske lå langt fra deltagernes
bopæl, at brug af et virksomhedscenter ville betyde skift fra tovholder til centrets faste jobkonsulent, hvilket var uhensigtsmæssigt ifht. borgersamarbejdet - eller at mindre private virksomheder var mere åbne over for et skræddersyet forløb.
Nogle projekter lykkedes dog med at indbygge progression i praktikforløb for de unge ved at
anvende både virksomhedscentre som de første trædesten og siden enkeltpraktikker med mindre mentorstøtte.
Assens brugte virksomhedscentre til 6 ud af 10 deltagere, og virksomhedscentrene indgik i jobcentrets
strategi med flere på hinanden følgende praktikker i en løbende progression frem mod uddannelse eller
job. Opstilling af selvforsørgelsesmål og delmål blev ofte vanskeliggjort af, at de unge hverken selv havde
erfaring med, eller referencer til, arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet i eget netværk. Her benyttede man sig derfor af jobcentrets virksomhedscentre som en træningsbane. Fordelen var, at den unge
langsomt kunne få kendskab til det at være på en arbejdsplads samt de krav, der stilles her. Efterfølgende
blev den unge udsluset til anden praktik, som i højere grad matchede beskæftigelses- eller uddannelsesmålet fortsat med kontakt til den gennemgående tovholder, som stod til rådighed for samtaler i projektenheden, selv om en ny virksomhedskonsulent stod for opfølgningen i virksomhedscentret.
Thisted havde et lignende ønske om at sikre progression i praktikforløbet gennem brug af forskellige
virksomhedstyper. Her ønskede man at anvende de frivillige organisationer, som en slags trædesten, idet
mange af de unge allerede havde kontakt til de frivillige organisationers cafeer eller varmestuer. Desværre blev samarbejdet ikke en realitet, bl.a. fordi det var vanskelig at opfylde merbeskæftigelseskravet i
organisationer med kun få lønnede medarbejdere.
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Hvad siger de unge?
Interviews med de 53 unge viste, at virksomhedspraktikken tog afsæt i deres ønsker, gav et
boost til selvtilliden og flyttede de unge i retning mod selvforsørgelse.
–

”Jeg har fået erfaring med at være på en arbejdsplads, og det var rart at få prøvet i trygge
rammer!”

–

”Jeg har brugt praktikken til at arbejde med mit selvværd. Selv på en dårlig dag, møder jeg
op, fordi jeg har forpligtelser over for stedet. Jeg arbejder mig stille og roligt fremad!”

–

”Jeg fandt ud af, at jeg godt kan stå i en tøjbutik (…) at inden for det område kan jeg bruge
mine evner (…) til at tale med andre mennesker!”

Samspillet mellem forsøgets 4 grundpill er
Det er evaluators vurdering, at samspillet mellem forsøgets 4 grundpiller har virket særligt godt:
Når indsatsen har haft ledelsesmæssig fokus og prioritering.
Ledelsen har prioriteret at finde løsninger på visitationsudfordringer, har haft fokus på at styrke
det virksomhedsrettede perspektiv og har sikret en mindre sagsstamme end vanligt, så de gennemgående tovholdere har haft tid til tæt og hyppig opfølgning på de unge. Samt når ledelsen
har indgået aktivt i den overordnede koordinering af indsatsen.
Når indsatsen har været rettet mod selvforsørgelse fra allerførste samtale med den unge.
Der har fra visitationstidspunktet været fokus på selvforsørgelsesmål i form af job eller uddannelse, og dette fokus er blevet fastholdt i den tværfaglige afklaring, i udarbejdelse af indsatsplanens selvforsørgelsesmål og processuelle delmål og i den koordinerede indsats med virksomhedspraktik.
Når de unge har været involveret i at identificere job/uddannelsesmål og udmønte indsatsen.
De unge har været frontløber i eget forløb gennem deltagelse i den tværfaglige afklaring, i brug
af den individuelle indsatsplan, i vurdering af behovet for mentorstøtte og i valg af praktiksted.
Når inddragelse af fageksperter i en tværfaglig afklaring løbende har kvalificeret indsatsens
mål og midler.
Fageksperternes viden og erfaring har bidraget til, at der målrettet er blevet taget hånd om den
enkelte unges barrierer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse eller et job.
Når gennemgående tovholdere har koordineret den tværfaglige indsats og sikret kontinuitet
og sammenhæng.
I tovholdernes arbejde har den håndholdte indsats og relationen til den unge været i centrum fra
dag 1. Hvis mentorhvervet kun delvist har ligget i tovholderfunktionen, har tovholderen været i
tæt dialog med øvrige mentorer for at sikre sammenhæng.
Tovholderne har som fagpersoner profileret indsatsens formål: uddannelse eller job. Dette er
yderligere blevet understøttet, i det omfang indsatsen eller dele af den er blevet udplaceret i
uddannelsesmiljøer og erhvervsnære miljøer som fx i virksomhedspraktik.
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Hvad siger de unge?
Ungeinterviewene vidner om, at den unges møde med systemet har været anderledes end tidligere. De unge har i KVIK indsatsen følt sig set og hørt. Indsatsen har givet mening, de unge har
oplevet den som sammenhængende - understøttet ved brug af indsatsplanen og job- og uddannelsesperspektivet er blevet nærværende bl.a. gennem praktikforløb.
–

”Det er noget af det, der har haft størst effekt på mig de seneste 7-8 år. De tre ting, som har
betydet mest, er: min mentor, deltagelse i aktiviteterne og virksomhedspraktik!”

–

”I morgen skal jeg aflevere en jobansøgning – jeg havde aldrig før kunnet finde på at søge et
job!”
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Del 4. Metode og dataindsamling
I Del 4 redegøres kort for DISCUS’ metode og dataindsamling. Hvordan er dataindsamlingen

sket, og hvordan er data blevet anvendt som empirisk grundlag for analyserne.

Om projektets web-registrering af kvantificerbare data
De 14 jobcentre har i KVIK forsøget registreret data på den enkelte deltager 4 gange i projektforløbet i et webbaseret registreringsværktøj. Disse data er anvendt til at analysere, præcis hvilken
indsats deltagerne i hvert af de 14 projekter har modtaget, og om deltageren efter at have modtaget indsatsen er kommet i selvforsørgelse.





Ved første samtale med deltageren efter visitation til projektet har jobcentermedarbejderen registreret nøgledata om deltageren, herunder match, køn, alder, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og ydelseshistorik.
Ved anden registrering er indsatsplanen påbegyndt og her er bl.a. registreret graden af
borgerinddragelse, indsatsplanens indhold, herunder særligt omfanget af mentorstøtte,
samt hvilke aktører, der forventes inddraget i implementering af planen.
Ved tredje registrering er virksomhedspraktikken påbegyndt. Her registreres bl.a. tidspunkt for virksomhedsforløbet, form på forløbet, arbejdstid, virksomhedsmentorstøtte,
jobcentrets opfølgning samt parallelle indsatser.
Ved fjerde registrering er deltagerne afmeldt projektet - til ordinært job, uddannelse eller til andet, fx barsel, flytning, FØP, sygemelding, for meget fravær, manglende motivation e.l..

I KVIK forløbet har indsamlingen af de disse data dannet afsæt for den individuelle honorering af
det enkelte modelprojekt. Det er sket ud fra en økonomimodel hvor:


10 % af hele støttebeløbet er blevet udbetalt ved opstart af KVIK.

Herefter har modelprojekterne kvartalsvist fået udbetalt midler ifht. fremdriften i det enkelte
borgerforløb:




20 % ved afholdelse af en indledende koordinerende afklaringssamtale med en borger
40 % når den individuelle indsatsplan med angivelse af mentorstøtte var udarbejdet
30 % når et virksomhedsrettet tilbud var påbegyndt eller personen var overgået til ordinært job eller uddannelse.

Disse kvantificerbare data er i denne rapport anvendt som grundlag for analysen af de 14 modelprojekter (Del 5), KVIK forsøgets samlede implementering (Del 2) samt indledningsvist i ungeanalysen (Del 3) hvor ungeprojekternes resultater opgøres.

Om projektets kvalitative dataindsamling
De kvalitative data er indsamlet via evaluators deltagelse i indsatsgruppemøder, som er blevet
afholdt 5 gange i løbet af den 2-årige projektperiode.
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Ved indsatsgruppemøderne i hvert af de 14 projekter har der været dialog om jobcentrets erfaringer med den tværfaglige afklaring og samarbejde, indsatsplanerne, herunder brug af mentorer, den virksomhedsrettede aktivering samt samspillet mellem forsøgsprogrammets 4 elementer. Desuden har der i alle de 14 kommuner været afholdt et afsluttende evalueringsmøde, hvor
nøglemedarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere er blevet interviewet.
Desuden har evaluator interviewet 53 unge fra 4 projekter (Randers, Esbjerg, Aarhus og Odense)
om deres oplevelse af indsatsens i KVIK forsøgsprogrammet - igen med fokus på de 4 elementer
og deres indbyrdes sammenhæng.
De kvalitative data er i denne rapport anvendt til at beskrive de 14 projekters erfaringer med
gennemførelse af deres projekt (Del 5), KVIK forsøgets samlede implementering (Del 2) og sidst
men ikke mindst i den kvalitative ungeanalyse (Del 3), som er en erfaringsbaseret analyse. Denne
sidstnævnte analysedel rummer konkrete eksempler på udmøntning af ungeindsatsen - eksempler, som kan tjene til inspiration i andre jobcentres ungeindsats.

Formidling i rapporter, delnotater og på seminarer
De indsamlede resultater og erfaringer er udover i nærværende slutevaluering blevet analyseret
og formidlet i 3 tidligere publikationer:




Status på indsatsplanerne. Delnotat 1, DISCUS, februar 2012
Midtvejsevaluering. DISCUS, august 2012
Status på virksomhedsindsatsen. Delnotat 2, januar 2013.

Desuden har der været afholdt et midtvejsseminar og et slutseminar, hvor KVIK forsøgets resultater er blevet formidlet til alle involverede kommuner, beskæftigelsesregioner og Styrelsen.
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Del 5. Præsentation af de 14 modelprojekter
I rapportens Del 5 præsenteres hvert af de 14 modelprojekter i KVIK forsøgsprogrammet.
Modelprojekterne præsenteres i alfabetisk rækkefølge, og hver præsentation indeholder:


Faktaboks, der giver et faktuelt overblik over projektets målgruppe og volumen.



Projektbeskrivelse og -model, der giver overblik over den gennemførte forsøgsindsats.



Nøgletal for projektet understøttet af udvalgte diagrammer. Nøgletallene er baseret på
surveydata fra forsøgets web-registrering i perioden 1. oktober 2011 til 30. april 20133.



Projektets resultater, status på deltagernes progression og resultater i form af job eller
uddannelse samt årsager til evt. afmelding fra projektet.



Projektets egen vurdering af, hvad der har virket - kort opsummeret.

3

5 projekter (Thisted, Esbjerg, Vallensbæk, Assens og Roskilde) er ophørt pr. 31. marts 2013, mens de
resterende 9 er fortsat til 30. april 2013.
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Assens - ”Afklaring og udvikling for alle”
Fakta
Bevilling: kr. 1.020.751
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 18-40 år, med fysiske og især psykiske og sociale barrierer for at komme i job eller
uddannelse

Forventet antal deltagere: 69
Faktisk antal deltagere: 72
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
359 i matchgruppe 2 og 169 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Projektet er placeret i jobcentrets udførerafdeling i en særlig projektenhed. Her afvikles et motivationsforløb, hvor en projektleder står for undervisning. En fast tilknyttet sagsbehandler med myndighedsansvar varetager individuelle samtaler og yder mentorstøtte.



Under en visitationssamtale mellem en potentiel deltager og sagsbehandleren foretages en screening og vurdering af den enkeltes mulighed for at kunne profitere af indsatsen.



Hvis det besluttes, at den unge skal deltage, påbegyndes indsatsplanen i forlængelse af samme
samtale. Planen justeres og opdateres herefter løbende af sagsbehandler og borger ved en ugentlig
individuel samtale.



Indsatsen påbegyndes hos alle, når de begynder i motivationsforløbet. Forløbet har rullende indtag,
og det tilrettelægges individuelt, hvor længe borgeren deltager i forløbet. Motivationsforløbet består af kompetenceafklaring og undervisning i håndterings- og mestringsstrategier samt motionstilbud. Herudover indgår kostvejledning, styring af privatøkonomi, mindfulness, stresscoaching og
debatdage med aktuelle nyhedstemaer mv.



Den koordinerede afklaring sker under de faste ugentlige samtaler mellem den unge og sagsbehandleren, som sammen vurderer, om der er behov for at indkalde andre aktører til en såkaldt udviklingsgruppe (se hvem i modellen på næste side) og/eller i undervisningsforløbet.



Virksomhedspraktikker forberedes, etableres og gennemføres fra første færd både som enkeltplaceringer og i virksomhedscentre. Jobcentrets koordinator på virksomhedscentrene står for den
virksomhedsrettede del i projektet (uddybes på næste side).



UU-vejleder kommer ugentligt på motivationsforløbet og vejleder de unge i forbindelse med deres
uddannelsesafklaring.



En misbrugskonsulent kommer ligeledes fast hver anden uge og står til rådighed for ad hoc og
uformel kontakt. Misbrugskonsulenten indgår også i undervisningen med information om misbrug
og behandlingstilbud.



Efter opstart på uddannelse eller job tilbydes de unge kontakt til projektmedarbejderne, primært
sagsbehandler og projektleder, som efterværn.
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Model over projekt ”Afklaring for alle”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Sagsbehandlere i jobcentrets kontanthjælpsafdeling visiterer til indsatsen.

Hvem: Misbrugscenter, distriktspsykiatrien, familieafdelingen, familiemedlemmer, medarbejderne i projektet (jobkonsulent, UU vejleder, misbrugskonsulent).

Hvordan: Gennem en opstartssamtale mellem den unge og den
gennemgående sagsbehandler, der
overtager myndighedsansvaret.

Resultater

Hvordan: Den koordinerede afklaring sker i samtaler med projektmedarbejdere samt i nogle tilfælde i udviklingsgrupper, som sammensættes fra sag til sag afhængigt af borgerens behov (særligt ovennævnte aktører).

Individuel indsatsplan
Hvem: Den unge og den gennemgående sagsbehandler/mentor.

Mange af de visiterede påbegynder
indsatsen, selvom de har et aktivt
misbrug. De var ikke oprindeligt en
del af projektets målgruppe.

Hvordan: Indsatsplanen påbegyndes ved den første samtale mellem den unge og sagsbehandleren og
opdateres herefter løbende. Til indsatsplanen udarbejdes en tidslinje, der synliggør progressionen for den
unge.

Deltagerprofil

Mentorstøtte

76 % er matchgruppe 2. 24 % er
matchgruppe 3.

Hvem: Den gennemgående sagsbehandler og projektlederen yder den primære mentorstøtte under forløbet. Enkelte tilbydes herudover støtte fra en mentor i kommunens korps af frivillige mentorer.

83 % er under 30 år, og 17 % er fra
30-40 år.

Hvordan: Ved faste ugentlige samtaler og i et vist omfang også i undervisningen følges op på de unges
forløb og deres konkrete behov for støtte og hjælp. Der tilbydes efterværn til de, der starter uddannelse
eller job, gennem mulighed for at kontakte projektmedarbejderne.

21 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 65 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
58 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
Ca. halvdelen vurderes at have
behandlingskrævende misbrugsproblemer.

Virksomhedsforløb
Hvem: En virksomhedskonsulent fra jobcentret, der tillige er koordinator for jobcentrets virksomhedscentre, står for etablering og opfølgning på praktikforløb.
Hvordan: Den unge og virksomhedskonsulenten afholder i løbet af de første 2 uger den første samtale om
praktik. Virksomhedskonsulenten deltager desuden fast i undervisningen og har ugentlig kontakt til den unge,
indtil denne er kommet i praktik. Udslusningen til virksomhederne sker trinvist, dvs. samtidig med fortsat
deltagelse i en eller flere aktiviteter på motivationsforløbet.
- 37 -

For alle deltagere:
 1 % er kommet i job.
 18 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 53 % (9 ud af 17) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 72 deltagere til projektet, hvilket er en smule over det forventede antal på 69.





69 (96 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
51 (71 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
1 (1 %) er kommet i job, og 13 (18 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
58 (81 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 83 % (60 deltagere) er under 30 år, og 17 % (12 deltagere) er i alderen 30-40 år.


Figuren nedenfor viser, at 55 deltagere er matchgruppe 2, mens 17 er matchgruppe 3. Desuden ses
antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet fra
hver matchgruppe, der er blevet selvforsørgende:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet

Selvforsørgelse:
 1 % (1) er kommet i job.
 18 % (13) er kommet i uddannelse.
Hos 21 % er der sket en vis progression:
 2 er kommet i job med løntilskud.
 5 er fortsat i virksomhedspraktik.
 8 afventer uddannelsesoptag til august.







3 % (2) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
8 % (6) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt).
19 % (14) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær).
28 % (20) er afmeldt pga. ”andet”.
1 % (1) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 71 % (51 af de i alt 72) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet.
o De fleste (58 %) i et virksomhedscenter.


Hos 71 % (10 af de 14), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Udvikling og smidiggørelse af det tværfaglige samarbejde
 Det tværfaglige samarbejde er understøttet af en fælles strategi for samspillet mellem hhv. beskæftigelsesindsatsen og socialindsatsen, der ligger i samme forvaltning, samt socialpsykiatrien og misbrugsindsatsen. Hvert kvartal afholdes desuden fællesmøder med distriktspsykiatrien.
 En sygeplejerske fra distriktspsykiatrien sidder ofte med i udviklingsgrupperne. Samarbejdet betyder, at ventetiden til behandling i distriktspsykiatrien forkortes.
 Pga. de mange forholdsvis unge misbrugere har det tætte samarbejde med en misbrugskonsulent
betydet, at der let og uformelt kan etableres relationer til de unge og kontakt på tværs af indsatser
og medarbejdere.
 Tværfagligheden er også blevet styrket ved, at deltagerne tidligt i forløbet får kontakt til en virksomhedskonsulent, ligesom UU-vejlederen hjælper med uddannelsesafklaring.
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Inkluderende tilgang med inddragelse og ansvarliggørelse af de unge
 Anvendelsen af en meget rummelig og inkluderende metode i omgangen med deltagerne har bidraget til at skabe en positiv indstilling og en god gruppedynamik på motivationsforløbet, der i videst muligt omfang er blevet tilpasset de aktuelle deltageres ønsker og behov.
 Deltagerne er blevet ansvarliggjorte i forbindelse med møder i udviklingsgruppen – fx ved, at de har
lavet første udkast til dagsorden og indkaldt de forskellige professionelle aktører.
 Ansvarliggørelse for egen udvikling i retning af job og uddannelse er ligeledes fremmet ved, at deltagerne løbende har skullet nedskrive og vurdere udbyttet af de aktiviteter, de deltager i.
Tidlig fokus på virksomhedspraktik
 Fast tilknyttet virksomhedskonsulent helt fra begyndelsen har betydet, at en stor andel af deltagerne er kommet i virksomhedspraktik.
 Trinvis opstart i virksomhedspraktik sideløbende med fortsat deltagelse i et eller flere elementer i
motivationsforløbet har skabt gode overgange og bidraget til fastholdelse i praktikken.
 Anvendelse af op til flere praktikforløb i virksomhedscentre har sikret progression og afklaring til
”ønskebranchen” i enkeltpraktik som næste skridt på vejen mod uddannelse eller job.
 Og endelig har anvendelse af praktik til uddannelsesafklaring og konsekvent italesættelse af praktik
som en vej til uddannelse givet resultater i form af mange påbegyndte uddannelsesforløb.
Særlige udfordringer i projektet
 Visitationsproblemerne i den første del af projektperioden blev imødegået med en ændret visitationsprocedure.
 Motivationsforløbet var i begyndelsen ikke tilstrækkeligt beskæftigelsesrettet. Forløbet blev derfor
justeret og mere fokuseret mod hurtig opstart i virksomhedspraktik.
 Udfordringer med fremmødet til motivationsforløbet har været et gennemgående vilkår.
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Brøndby - ”Kurs mod job”
Fakta
Bevilling: kr. 1.399.000
Målgruppe: matchgruppe 2, 25-65 år, med 1) psykiske vanskeligheder som angst, depression, og social fobi,
2) fysiske lidelser som livsstilssygdomme og problemer med bevægeapparatet, 3) misbrugsproblemer
og 4) indvandrerbaggrund med begrænset kendskab til arbejdsmarkedet
Forventet antal deltagere: 110
Faktisk antal deltagere: 119
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen i perioden i alt: 341 i matchgruppe 2

Projektindsatsen


Projektet er placeret i jobcentrets udførerenhed, Udviklingshuset, hvis kerneopgave er at vejlede
kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Til projektet er dels knyttet 2 sagsbehandlere, som står for samtaler med borgeren og udarbejdelse af indsatsplanen, dels 2 jobkonsulenter med mentorfunktioner.



Indsatsen består af løbende samtaler og deltagelse i et modulopdelt forforløb, kaldet ”Jobmodulet”, der sammensættes efter den enkeltes behov. Desuden trækkes på Udviklingshusets egne aktører/tilbud: psykolog, lægekonsulent, afspændingspædagog, sundhedstilbud mv.



Den koordinerede afklaring påbegyndes under en indledende og coachende visitationssamtale med
deltagelse af borgeren og 1 af de 2 sagsbehandlere. Her foretages en afklaring af borgerens situation,
hvad angår ressourcer og barrierer ifht. de 3 spor: sundhed, sociale forhold og beskæftigelse.



På baggrund heraf udarbejdes indsatsplanen med de planlagte indsatser: fx træning af krop og sind i
sundhedssporet, mentorstøtte i det sociale spor og ønsker for virksomhedspraktik i beskæftigelsessporet.



Metodisk er virksomhedsperspektivet meget højt prioriteret allerede fra første færd. Både i ”Jobmodulet” og i tovholderfunktionen, som varetages af de 2 jobkonsulenter/ mentorer, der står for etablering af praktikker og opfølgning. Jobkonsulenten/mentoren tilknyttes umiddelbart efter visitationen.



Det individuelt tilrettelagte forløb i ”Jobmodulet” igangsættes umiddelbart efter visitationen og varer
maks. 4 uger. Forløbet kan indeholde coaching, formulering af ansøgning og CV, kontakt til virksomhedsnetværk og uddannelsesinstitutioner, besøg af virksomheder, mindfulness, afspænding og/eller
”at snuse til” virksomhedspraktik.



Virksomhedspraktik etableres både som enkeltpraktikforløb og i Udviklingshusets ”egne” virksomhedscentre, der dækker en bred vifte af jobfunktioner, fx inden for brancher som service, detailhandel, pædagogisk arbejde og ældrepleje.
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Model over projekt ”Kurs mod job”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Sagsbehandlere i udførerenheden, Udviklingshuset.

Hvem: Psykolog, afspændingspædagog, lægekonsulent, sagsbehandlere, virksomhedsledere (i ”Jobmodulet”).

Hvordan: Alle borgere, der er
omfattet af målgruppen, har været
til en grundig visitationssamtale og
er herefter visiteret til indsatsen,
hvis det er vurderet, at de kan
profitere af indsatsen.

Hvordan: De forskellige aktører inddrages af sagsbehandlerne, når det vurderes relevant, fx inddrages
lægekonsulenten hyppigt til at opnå forståelse for lægefaglige oplysninger og for at vurdere, om det er
helbredsmæssigt forsvarligt at lade borgeren deltage i et virksomhedsforløb.



Individuel indsatsplan

Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

Deltagerprofil
Alle deltagere er matchgruppe 2.

Resultater

Hvem: Sagsbehandlerne laver indsatsplanen.
Hvordan: Planen udarbejdes ved den første samtale med borgeren og anvendes bl.a. efterfølgende til at
synliggøre, når et delmål er nået, og en borger er klar til en praktik.

89 % af deltagerne er over 30 år.
13 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 40 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
63 % har 3 eller flere års erhvervserfaring.
De fleste deltagere har enten en
fysisk funktionsnedsættelse, en
psykisk funktionsnedsættelse eller
begge dele.

Mentorstøtte
Hvem: 2 jobkonsulenter/mentorer yder mentorstøtte under hele forløbet.
Hvordan: Mentorstøtten tilkobles ved, at sagsbehandleren involverer en af de 2 jobkonsulenter. Indsatsplanen benyttes som overleveringsredskab, så man i videst muligt omfang undgår at spørge borgerne om
de samme ting flere gange.

Virksomhedsforløb
Hvem: 2 virksomhedskonsulenter/mentorer
Hvordan: I tilknytning til KVIK-indsatsen er der oprettet 2 særlige virksomhedscentre med pladser til særligt belastede borgere. Fx alkoholikere med et begrænset alkoholforbrug. I disse virksomhedscentre er der
gode muligheder for skånehensyn som hyppige pauser og meget få timer. Om nødvendigt etableres praktikforløb med opstart på 2 timer ugentligt, der gradvist sættes op. Fast mentorstøtte og tæt opfølgning
anvendes også i enkeltpraktikforløb.
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For alle deltagerne:
 13 % er kommet i job.
3 % er påbegyndt
uddannelse.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 119 deltagere til projektet, hvilket er lidt over det forventede antal på 110.





119 (100 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
87 (73 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
15 (13 %) er kommet i job, og 3 (3 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
101 (85 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb og
afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 11 % (13 deltagere) er under 30 år, og 89 % (106 deltagere) er fra 30-65 år.


Alle deltagere er matchgruppe 2.

- 43 -

KVIK slutevaluering 2014

4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgende:
 13 % (15) er kommet i job.
 3 % (3) er kommet i uddannelse.
Hos 25 % er der sket en vis progression:
 13 er kommet i job med løntilskud.
 14 er fortsat i virksomhedspraktik.
 1 er kommet i fleksjob.
 2 er ommatchet til 1.







12 % (14) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
22 % (26) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt).
4 % (5) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær).
6 % (7) er afmeldt pga. ”andet”.
16 % (19) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 73 % (87 af de i alt 119) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Langt de fleste i form
af enkeltpraktikforløb.


De 72 % (13 af i alt 18), som er kommet i job eller uddannelse, har været i en virksomhedspraktik

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Tidlig virksomhedsrettet indsats og særlige virksomhedscentre
 Tidlig virksomhedsrettet fokus i form af ”Jobmodulet”, tilknyttede jobkonsulenter/mentorer, særlige virksomhedscentre og brug af enkeltpraktikker med mentorstøtte som næste skridt i et progressivt forløb.
 Etablering af særligt rummelige virksomhedscentre til målgruppen med mulighed for meget lette
arbejdsopgaver og pauser efter behov (på Vestegnens posthuse samt Lesjøfors, der producerer
fjedre), har gjort det muligt at lave ekstra beskyttede praktikker, så de fleste deltagere har kunnet
deltage i praktikforløb. De særlige virksomhedscentre har gjort det muligt at have fokus på praktik
fra start – selv i samtaler med meget udsatte borgere, fordi sagsbehandlerne har vidst, at de ”rigtige” tilbud var til stede.
Kort forforløb med virksomheds- og arbejdsmarkedsperspektiv
 ”Jobmodulet” er etableret i erkendelse af, at målgruppen for KVIK-projektet typisk kun har få eller
slet ingen referencer til arbejdsmarkedet.
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Derfor rummer modulet besøg på lokale arbejdspladser og besøg af virksomhedsledere i undervisningen, hvor de gennem sparring og oplæg giver borgerne indblik i konkrete jobfunktioner og opgaver.
Oplæg om arbejdsmarkedet, arbejde med at lave CV og ansøgninger er andre elementer i ”Jobmodulet”, som giver deltagerne større viden om og redskaber til at håndtere det aktuelle arbejdsmarked.

Det planlægges fremadrettet at lægge ”Jobmodulet” ud i udvalgte virksomhedscentre.
Overskuelige indsatsplaner har skabt overblik over planlagte indsatser
 Indsatsplanen har fungeret som et internt redskab – en fælles platform, hvor samtlige involverede
kan se, hvilke indsatser der er planlagt, og samtidig tilføje yderligere tiltag.
 Delmål i indsatsplanerne benyttes som milepæle ifht. opstart i virksomhedspraktik.
Særlige udfordringer i projektet
 Nogle deltagere fik i den første del af projektperioden en for kort indsatsperiode pga. en intern
praksis med at afmelde deltagerne til ordinær indsats allerede efter 4 måneders indsats. Denne
praksis blev ændret, og deltagerne forblev herefter i projektindsatsen til initiativets slutning.
 Begrænset samarbejde med andre kommunale aktører (særligt ifht. den sociale del) end de fagpersoner, der i forvejen er placeret i udførerafdelingen.
 Vanskeligheder ved at opnå smidigt og godt samarbejde med enkelte praktiserende læger, der har
en stor andel af målgruppen som patienter, har i perioder været en udfordring.
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Esbjerg - ”Koordineret virksomhedsrettet indsats for unge”
Fakta
Bevilling: kr. 2.914.000
Målgruppe: matchgruppe 2 + 3, 18-30 år, med psykosociale problemer (fra diagnosticerede sindslidelser til
psykologiske problemer alene eller i kombination med sociale og/eller sundhedsmæssige forhold)
Forventet antal deltagere: 180
Faktisk antal deltagere: 185
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
620 i matchgruppe 2 og 242 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Indsatsen sker i et tæt samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg, Socialpsykiatriens Social- og Tilbudsafdeling, Kraftcentret samt en privat konsulent.



Projektet er underopdelt i 2 forskellige indsatstyper:
o

”Place then train” – et samtaleforløb for matchgruppe 2 med løbende og tidligst mulig udplacering i virksomhedspraktik (forankret i jobcentrets udførerafdeling). Metodisk er dette mål fremmet ved, at den private konsulent har deltaget i den første samtale med specifikt fokus på en hurtig, virksomhedsrettet indsats.

o

”Train then place” – et 6 ugers forforløb til virksomhedspraktik med samtaler, undervisning og
sundhedstilbud for matchgruppe 3 med efterfølgende virksomhedspraktik (forankret i Socialpsykiatrien). I matchgruppe 3-indsatsen er virksomhedsforløb ligeledes etableret hurtigst muligt
af en jobkonsulent, der fast har været tilknyttet undervisningsforløbet, og som dermed har været let tilgængelig, sideløbende med at borgerne har deltaget i undervisning om fx arbejde og
identitet og konflikt- og stresshåndtering mv.



For både matchgruppe 2 og matchgruppe 3 har der været gennemgående tovholdere, som har ydet
mentorstøtte. For matchgruppe 3-borgerne er disse funktioner varetaget af medarbejdere med erfaring fra såvel socialpsykiatrien som beskæftigelsesområdet.



Visitation til projektet er sket gennem brug af et særligt progressionsværktøj, ”Hunter”, som også er
anvendt til at udforme progressionsrapporter til den efterfølgende sagsoverdragelse.



Med afsæt i progressionsrapporten er indsatsplanen påbegyndt fra første samtale (for matchgruppe
2). For matchgruppe 3’erne er indsatsplanen udarbejdet og justeret løbende under forforløbet.



Samarbejdet på tværs af forvaltninger, afdelinger og indsatstyper er på praktikerniveau blevet koordineret i en tværfaglig koordinationsgruppe, og herudover er der ad hoc inddraget relevante aktører i
den koordinerede afklaring (se modellen på næste side).
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Model over projekt ”Koordineret virksomhedsrettet indsats for un ge”
*I modellen skelnes mellem projektindsatsen for matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, da der er tale om forskellige forløbsgange, aktører og aktiviteter.

Visitation
Hvem: Sagsbehandlere i jobcentret
visiterer til enten en indsats forankret i jobcentrets udførerafdeling
(primært matchgruppe 2) eller til
indsats forankret i Socialpsykiatrien (primært matchgruppe 3).
Sagsbehandleren beholder myndighedskompentencen under hele
forløbet.
Hvordan: Visitationskriteriet er
unge med psykosociale problemer,
der screenes med et særligt progressionsværktøj.

Deltagerprofil
72 % er fra matchgruppe 2, og 28
% er fra matchgruppe 3.
Alle deltagere er under 30 år.
21 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 61 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
50 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
En meget stor andel af deltagerne
har en psykisk funktionsnedsættelse.

Koordineret afklaring
Hvem: Socialpsykiatrien og dens tilbud, misbrugsbehandlingen, distriktspsykiatrien samt koordineringsgruppen (se forrige side).
Hvordan:
 For matchgruppe 2 påbegyndes afklaring i første samtale, hvor borger, projektleder, 1 jobguide og 1
privat konsulent deltager. Herefter er jobguiden tovholder og inddrager evt. andre aktører (så få som
muligt).
 For matchgruppe 3 sker den koordinerede afklaring løbende med ad hoc inddragelse af andre aktører.

Individuel indsatsplan
Hvem: Udarbejdes for matchgruppe 2 af jobguiden og for matchgruppe 3 af den gennemgående tovholder.
Hvordan: Borgerens seneste score i progressionsmålingen er udgangspunkt for indsatsplanens mål
 I ”Place then train” (matchgruppe 2)-forløbene påbegyndes indsatsplanen ved første samtale.
 I ”Train then place” (matchgruppe 3)-forløbene udarbejdes indsatsplanen under et 6 ugers forforløb i
samarbejde mellem borgeren og en af de gennemgående tovholdere på forløbet.

Mentorstøtte
Hvem: For både matchgruppe 2 og matchgruppe 3 har gennemgående tovholdere ydet mentorstøtte
under forløbet. Alle borgere er desuden blevet tilbudt støtte fra særlige uddannelsesmentorer i jobcentret
ifm. uddannelsesstart.
Hvordan: Ved første samtale præsenteres den gennemgående tovholder for borgeren.

Virksomhedsforløb
Hvordan

Hvem: For matchgruppe 2: Jobguides har ansvar for etablering og opfølgning, mens den eksterne konsulent og projektlederen bidrager med sparring på relevante muligheder. For matchgruppe 3: én fast jobkonsulent.
Hvordan:
I ”Place then train”: Allerede i den første samtale introduceres virksomhedspraktik som vej til job eller udd.
I ”Train then place”: Jobkonsulenten er tilgængelig og kobles på til at finde praktikplaser typisk efter 4
ugers deltagelse i undervisningsforløbet, når deltagerne har- 47
fundet
frem til konkrete praktikønsker.

Resultater
For alle deltagere:
 3 % er kommet i job.
 23 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3deltagere:
 69 % (35 ud af 51) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 185 deltagere til projektet, hvilket er lidt over det forventede antal på 180.





157 (85 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
123 (66 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
5 (3 %) er kommet i job og 43 (23 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
74 % (137) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Fordeling på alder og match
 Alle deltagere er under 30 år.


Figuren nedenfor viser, at 134 deltagere er matchgruppe 2, mens 51 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 3 % (5) er kommet i job.
 23 % (43) er kommet i uddannelse.
Hos 10 % er der sket en vis progression:
 6 er kommet i job med løntilskud.
 1 afventer uddannelsesoptag i august.
 12 er fortsat i virksomhedspraktik.







3 % (5) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
29 % (53) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (sygemeldt, barsel, flyttet, indstillet til førtidspension, afsoner fængselsstraf).
15 % (27) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
16 % (30) er afmeldt pga. ”andet” (intensiv misbrugsbehandling, sundhedsmæssigt behandlingstilbud, passive pga. kritisk sygdom i familien og dødsfald mv.).
2 % (3) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 2/3 af borgerne (123 af de 185) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Primært i form
af en enkeltpraktik.


Hos knap 3/4 (35 af de i alt 48), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Koordinering af tværfagligt samarbejde
 Projektet er udviklet og implementeret i et tæt og succesfuldt samarbejde mellem jobcentrets udførerafdeling og socialpsykiatrien. Forvaltningssamarbejdet om de mest udsatte borgere vil fortsætte efter projektets afslutning.
 Under projektet er der opbygget strukturer og samarbejdsflader, som har kvalificeret og optimeret
det tværfaglige samarbejde og sikret, at de praktiske udfordringer løbende er blevet håndteret på
praktikerniveau. Det er sket i ”Koordineringsgruppen”, der er et tværfagligt forum (bestående af
sagsbehandlere, jobguides, en medarbejder fra socialpsykiatrien, en privat konsulent tilknyttet i hele projektperioden, en administrativ medarbejder og projektlederen). Deltagerne i koordineringsgruppen har på skift besøgt hinanden og har på den måde opnået en fælles kultur og forståelse for
de øvriges del af indsatsen.
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Koordineringsgruppen har desuden haft betydning for udvikling og løbende tilretning af visitationsgange, samtaleforløb, indsatsplan samt den tidlige virksomhedsrettede tilgang i indsatsen.
På ledelsesniveau har man i jobcenter, udførerafdeling og socialpsykiatri på faste møder sikret kvalitetsudvikling af visitationsgang, forløbet for matchgruppe 3, trepartssamtaler og parallelaktiviteter
etc.

Høj grad af borgerinddragelse
 Matchgruppe 2: Der er udviklet en visuel indsatsplan, som anvendes med stort udbytte og med en
høj grad af borgerinddragelse under udarbejdelsen af planen. Borgeren er ved første samtale selv
pennefører på indsatsplanen.
 Matchgruppe 3: Deltagerne har haft stor indflydelse på indholdet i samtaleforløb og tilrettelæggelse af undervisningsforløbet, der er blevet justeret fra gang til gang på hvert af de 7 hold, der i alt
har været. Herigennem har deltagerne fået ejerskab til indsatsen og tro på at kunne nå (del)målet:
at blive klar til at komme i praktik og siden påbegynde uddannelse eller job.
Udvikling af en vellykket ”Train then place”-indsats for matchgruppe 3
 Samarbejdet ml. jobcenter og socialpsykiatri har fungeret godt og fleksibelt, så den enkelte deltager
har fået en god introduktion til tilbuddet og motiverende information om indholdet i forløbet forud
for opstart.
 Den organisatoriske placering af tilbuddet i socialpsykiatrien har betydet let adgang til forvaltningens forskellige tilbud. Desuden er der fra projektets start arbejdet på at få kendskab til mange andre relevante tilbud til målgruppen – regionalt som kommunalt – hos frivillige organisationer.
 Medarbejderne, der har varetaget indsatsen (kontaktpersoner, jobkonsulent m.fl.), har erfaring både med en socialfaglig recovery-orienteret tilgang og med at arbejde beskæftigelsesrettet med selvforsørgelse som mål.
 Resultatet er blevet overraskende mange virksomhedspraktikker for borgere med meget komplekse
problemstillinger.
Tidligt virksomhedsrettet fokus i ”Place then train”-indsatsen for matchgruppe 2
 Fra første samtale har der hos alle aktører (projektleder, jobguide og privat konsulent) været et
konsekvent fokus på den virksomhedsrettede indsats.
 Den private konsulents vigtigste opgave har her været at sikre, at der lægges særlig vægt på, at
virksomhedspraktik bliver italesat som vejen til job eller uddannelse.
 Det virksomhedsrettede fokus i samtaleforløbet er blevet understøttet i Koordinationsgruppen,
fordi alle projektets nøglepersoner her har holdt hinanden fast på virksomhedspraktik som et meget vigtigt redskab til selvforsørgelse.
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Gladsaxe - ”Parat til job”
Fakta
Bevilling: kr. 4.945.760
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 18-65 år, med angst, depression, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD,
misbrug og manglende sociale kompetencer
Forventet antal deltagere: 330
Faktisk antal deltagere: 403
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
816 i matchgruppe 2 og 528 i matchgruppe 3

Projektindsatsen

4



Indsatsen er forankret i jobcentret4, både for borgere over 30 år og for ungegruppen. 12 gennemgående tovholdere (med både sagsbehandler-, mentor- og virksomhedskonsulentfunktioner) samt
en psykologisk konsulent og jobcentrets 4 sociale mentorer er tilknyttet.



Borgere visiteres fra en visitationsenhed i jobcentret for nyledige og vha. et screeningsværktøj. Det
sker under en samtale, hvor borger, sagsbehandler og en medarbejder fra visitationsenheden deltager. Desuden visiterer projektets gennemgående tovholdere, der har myndighedsansvar, borgere
direkte fra egne sagsstammer.



Efter visitationen påbegynder de fleste deltagere et motivationsforløb, enten som et holdtilbud
over 4 uger eller som et individuelt forløb hos tovholderen. I begge typer af forløb er matchning til
virksomhedspraktik et integreret element. Enkelte matches direkte til praktik uden deltagelse i motivationsforløb, hvis de er parate.
 Den psykologiske konsulent har bidraget til at udvikle og opstarte det holdbaserede motivationsforløb ved løbende at give supervision til de gennemgående tovholdere samt ved at
opkvalificere medarbejderne i at anvende den kognitive metode.



En stor del af borgerne deltager desuden i et af nedennævnte motions- eller sundhedstilbud:
 Motion i et ordinært fitnesscenter.
 Kost, mestringslære eller mindfulness mv. i kommunens forebyggelsescenter, der er en
central samarbejdspartner.
 Fodboldfitness, der er etableret i regi af den lokale idrætsforening i samarbejde med Dansk
Boldspil Union.



De gennemgående tovholdere udøver mentorfunktioner, men herudover tilknyttes sociale mentorer fra jobcentret i de tilfælde, hvor der er behov for daglig mentorstøtte.



Udslusning til virksomhedstilbud sker løbende fra motivationsforløbet og i nogle tilfælde trinvist
med fx 3 dage ugentligt i praktik og 2 dage i et sundhedstilbud.



Virksomhedspraktikker på under 10 ugentlige timer etableres hyppigt for at gøre praktikforløbet
overskueligt og fremme fastholdelse.

Indsatsen er fra begyndelsen organiseret i jobcentrets drift ved at placere indsatsen i jobcentrets afdelinger for både
kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år samt ved at inddrage medarbejdere fra de 2 afdelinger i indsatsen.
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Model over projekt ”Parat til job”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Medarbejdere i jobcentrets
visitationsenhed, hvor nyledige
henvender sig + de gennemgående
tovholdere fra egne ”sagsstammer”.

Hvem: Forebyggelsescentret, misbrugscentret, en psykologisk konsulent, sociale mentorer, praktiserende
læger og de gennemgående tovholdere.

Hvordan:
Hver uge afholdes et konferenceforum, hvor visitationsenheden
overleverer nye sager til de gennemgående tovholdere.

Deltagerprofil
2/3 af deltagerne er matchgruppe
2, og 1/3 er matchgruppe 3.
34 % af deltagerne er under 30 år,
og 66 % er fra 30 til 65 år.
12 % har ikke afsluttet Folkeskolen, mens 42 % har Folkeskolen
som højeste, fuldførte uddannelse.

Resultater

Hvordan: I en indledende, afklarende samtale med borgerne anvendes et såkaldt screeningsværktøj, hvor
der via målrettede spørgsmål sættes fokus på opmærksomhedsområder. Værktøjet kan bl.a. bidrage til at
afdække, om der er behov for en egentlig undersøgelse for fx angst eller depression. Den psykologiske
konsulent medvirker til at afdække særligt alvorlige tilfælde af angst, social fobi og depression.

Individuel indsatsplan
Hvem: De gennemgående tovholdere.
Hvordan: Indsatsplanen udarbejdes i løbet af de første samtaler og justeres herefter løbende. Sammen
med planen anvendes en såkaldt progressionsrapport, der knytter an til de opmærksomhedspunkter, der
er afdækket med screeningsværktøjet.

Mentorstøtte
Hvem: De gennemgående tovholdere og jobcentrets sociale mentorer.
Hvordan: Mentorstøtte fra de gennemgående tovholdere tilbydes til alle. I de tilfælde, hvor der er behov
for daglig mentorstøtte fx til at sikre fremmøde til misbrugsbehandling, tilknyttes en af jobcentrets sociale
mentorer.

69 % har mere end 1 års erhvervserfaring.

Virksomhedsforløb

De mest udbredte barrierer er
psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt sociale problemer
og misbrug.

Hvordan: Borgerne inddrages om muligt selv i at finde en praktikplads inden for en aftalt periode. På faste
møder mellem ledelsen, en konsulent fra virksomhedsservice og de gennemgående tovholdere gives sparring på praktikmuligheder til de borgere, der ikke selv finder/har fundet et praktiksted. Netop denne del af
indsatsen er blevet optimeret væsentligt undervejs i projektet.

Hvem: Borgerne og de gennemgående tovholdere samt en konsulent fra jobcentrets virksomhedsteam.
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For alle deltagere:
 9 % er kommet i job.
 9 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 73 % (98) har været i
virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 403 deltagere til projektet, hvilket er et stykke over det forventede antal på
330.
 338 (84 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
 292 (72 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
 35 (9 %) er kommet i job, og 38 (9 %) er påbegyndt en SU berettiget uddannelse.
 330 (82 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling efter alder og match
 34 % (139 deltagere) er under 30 år, og 66 % (264 deltagere) er fra 30-65 år.


Figuren nedenfor viser, at 268 deltagere er matchgruppe 2, mens 135 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 9 % (35) er kommet i job.
 9 % (38) er kommet i uddannelse.
Hos 24 % er der sket en vis progression:
 20 er kommet i job med løntilskud.
 1 er kommet i fleksjob.
 8 er ommatchet til 1.
 64 er fortsat i virksomhedspraktik.
 2 afventer uddannelsesoptag til august.







9 % (37) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
14 % (57) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt, indstillet til førtidspension, afsoning af fængselsstraf ).
1 % (5) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
11 % (43) er afmeldt pga. ”andet”.
23 % (93) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 72 % (292 af de i alt 403) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. I 5 ud af 6 tilfælde i
form af enkeltpraktik.
 Hos de 59 % (43 af de 73), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Stor ledelsesbevågenhed i hele projektperioden
 ”Parat til job” har været et projekt med udfordringer. Særligt i opstartsfasen, men også senere i forløbet har der været personudskiftninger på de centrale pladser, ligesom de involverede tovholdere
har haft vanskeligheder med at prioritere projektets deltagere, da de også har varetaget andre borgerindsatser. Ledelsesmæssig bevågenhed med faste sparringsmøder for de gennemgående tovholdere har imidlertid betydet, at projektet er kommet på rette spor og bl.a. har resulteret i, at en
meget høj andel af projektdeltagerne er kommet i virksomhedspraktik.
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Screeningsværktøj, tværfaglig gruppe og psykologisk konsulent har bidraget til koordineret afklaring
 Anvendelse af et screeningsværktøj i en tværfaglig visitationsgruppe har bevirket, at der er sket en
målrettet visitation, og at den rigtige indsats er igangsat på et tidligere tidspunkt, end det før er
sket.
 En psykologisk konsulent har fungeret som sparringspartner og coach for medarbejderne i indsatsen og har desuden stået for tilrettelæggelse og opstart af de første holdbaserede motivationsforløb.
Sundhedstilbud har skabt motivation og bidraget til tværfaglig afklaring og relationsopbygning
 Deltagelse i sundhedstilbud som fx fitness har betydet større selvtillid og mere struktur i dagligdagen for en række borgere, der via deltagelse i disse tilbud er blevet mødestabile og har fået motivation til forandring.
 Sundhedstilbuddene i kommunens forebyggelsescenter har bidraget til at afdække behov, ressourcer og barrierer hos borgerne, som har kunnet anvendes i tilrettelæggelsen af virksomhedsforløb.
 En af de sociale mentorer har deltaget i træningen i fitnesscentret og har etableret en tæt relation
til en række borgere. Gennem tilbagemeldinger til de gennemgående tovholdere har den sociale
mentor bidraget til en tværfaglig afklaring.
Særlige udfordringer i projektet
 Opkvalificering af de gennemgående tovholdere i de første måneder af projektperioden forsinkede
i de første ca. 6 måneder visitation og flow i projektet.
 Desuden er en meget stor andel af deltagerne visiteret meget sent i projektperioden, og der har
derfor været en kortere indsatsperiode for en stor del af deltagerne, end der kunne have været.
 Der blev i begyndelsen brugt en del tid på at udvikle indsatsplanen, så den kunne indskrives i Jobplanen i Opera, hvilket dog viste sig uhensigtsmæssigt, idet der genereres en ny jobplan hver gang,
der foretages en ændring.
 De gennemgående tovholdere har haft udfordringer med at prioritere den nødvendige tid til deltagerne i KVIK-indsatsen, da de alle tillige har haft en sagsstamme på 30-60 borgere, der ikke deltager
i projektet. Dette er imødegået gennem ledelsesbevågenhed på at hjælpe med at prioritere tid til
projektindsatsen.
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Horsens - ”Indsats for personer i matchgruppe 2 og 3, der modtager
kontanthjælp”
Fakta
Bevilling: kr. 4.392.440
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 30-65 år, med fysiske, psykiske og sociale problemer, herunder misbrug
Forventet antal deltagere: 336
Faktisk antal deltagere: 2585
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
465 i matchgruppe 2 og 493 fra matchgruppe 3

Projektindsatsen


Projektet er forankret i et projektteam, hvor 6 coaches fungerer som gennemgående tovholdere.
Coachene varetager de løbende samtaler med borgerne samt mentor- og virksomhedskonsulentfunktionen. Coachene, der sidder sammen i et fysisk afgrænset afsnit, er alle certificeret i coaching.



Efter visitation fra jobcentret til projektenheden fordeler de 6 coaches selv borgerne imellem sig og
afholder herefter ugentlige samtaler med borgerne.



I samtalerne udarbejdes indsatsplanen, og den koordinerede afklaring foregår under inddragelse af
relevante samarbejdspartnere efter behov. Fx er der et tæt samarbejde med CSU (Center for Socialt
Udsatte) om misbrugsindsatser og med kommunens sundhedscenter omkring sundhedsfremmende
tilbud.



Coachene yder mentorstøtte til borgerne i de løbende samtaler, men herudover er der i indsatsen
mulighed for at tilknytte 4 forskellige tilbud om særlig støtte, dels fra freelance-tilknyttede mentorer
og dels fra en psykolog. De 4 forskellige tilbud om støtte er:
1. En mentor, der med en baggrund som revisor, tilknyttes særligt for at rådgive borgerne med
udredning af økonomiske forhold.
2. En mentor, der har en baggrund som diætist, og som benyttes i tilfælde, hvor borgeren har
brug for og ønsker støtte til at fokusere på kost, sundhed eller motion.
3. En mentor, der har særlige kompetencer ifht. at støtte deltagerne i social træning mv. Fx til at
følge med borgerne til borgerservice eller socialtræning.
4. En psykolog kan inddrages til at gennemføre afklarende samtaler og forløb i mindfulness for
stress- og depressionsramte borgere.



Praktik etableres både som enkeltplaceringer og i virksomhedscentre. Fx i et særligt virksomhedscenter i kommunens plejecenter, hvor der er opgaver inden for pleje, køkken og pedelfaget, og hvor der
kan etableres en parallel sundhedsindsats.

5

Måltallet blev for Horsens Kommune ved en fejl fastsat for højt (tæt på alle kommunens kontanthjælpsmodtagere fra
matchgruppe 2 og matchgruppe 3), hvorfor jobcentret fik lov til yderligere at visitere 26 deltagere, som var yngre end
den oprindelige målgruppe. Disse 26 borgere (25-30 år og fra begge matchgrupper) indgår ikke i de individuelle opgørelser specifikt for Horsens projektet. Derimod indgår de 26 borgere i KVIK forsøgets samlede population, da ikke
adskiller sig fra den generelle deltagerprofil.
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Model over projekt ”Indsats for personer i matchgruppe 2 og 3, der modtager kontanthjælp”
Visitation

Koordineret afklaring

Resultater

Hvem: De gennemgående coaches, misbrugsbehandling, psykologisk konsulent, mentorer.
Hvem: Visitationen sker fra jobcentret.
Hvordan: Alle borgere i målgruppen er blevet visiteret i bestræbelserne på at nå så tæt på måltallet
som muligt. Myndighedsopgaverne ligger under hele forløbet hos
sagsbehandler i jobcentret.

Deltagerprofil

Hvordan: Afklaringen finder sted under de løbende samtaler mellem borger og coach. Ad hoc inddrages
andre relevante fagpersoner. Særligt i et af de benyttede virksomhedscentre (plejecenter) sker der desuden en løbende afklaring under praktikforløbet.

Individuel indsatsplan
Hvem: De gennemgående coaches.
Hvordan: Indsatsplanen udarbejdes i løbet af de første samtaler mellem borger og coach, hvor den samtidig er blevet anvendt som samtaleværktøj til at strukturere samtalen.

Mentorstøtte
Alle deltagere er fra 30-65 år.

Hvem: De gennemgående coaches, 3 freelance-ansatte mentorer og en psykolog.

22 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 32 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.

Hvordan: En freelance-mentor kan tilknyttes af coachen, hvis det vurderes, at der er særligt behov for
støtte inden for et af de områder, hvor mentorerne har kompetencer. I hvert enkelt tilfælde defineres
freelance-mentorens rolle og mentoropgaverne beskrives.

Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemer
og misbrug er de generelle barrierer for job/uddannelse.

Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 48 % (51 ud af 107)
har været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

59 % er matchgruppe 2, og 41 % er
matchgruppe 3.

3 ud af 4 har mindst 5 års erhvervserfaring.

For alle deltagere:
 5 % er kommet i job.
 1 % er påbegyndt en
uddannelse.

Virksomhedsforløb
Hvem: Coachene og jobcentrets virksomhedskonsulenter.
Hvordan: Coachene matcher, etablerer og følger selv op på individuelle praktikpladser. Etableres praktikken i
et virksomhedscenter, er det de ansvarlige virksomhedskonsulenter fra jobcentret, der matcher, etablerer og
følger op på praktikken. Her fungerer coachen som bisidder/støtte og har fortsat den koordinerende rolle ift.
at iværksætte parallelindsatser.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 258 deltagere til projektet, hvilket er et stykke under det forventede antal på
336.





241 (93 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
139 (54 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
12 (5 %) er kommet i job, og 3 (1 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
243 (94 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagere er fra 30-65 år.


Figuren nedenfor viser, at 151 deltagere er matchgruppe 2, mens 107 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 5 % (12) er kommet i job.
 1 % (3) er kommet i uddannelse.
Hos 24 % er der sket en vis progression:
 2 er kommet i job med løntilskud.
 10 er kommet i fleksjob.
 1 er ommatchet til 1.
 48 er fortsat i virksomhedspraktik.
 2 afventer uddannelsesoptag til august.







5 % (12) er overgået til – eller afventer – opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
17 % (43) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt, indstillet til førtidspension, afsoning af fængselsstraf).
11 % (28) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
8 % (21) er afmeldt pga. ”andet”.
28 % (73) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 54 % (139 af de 258) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Halvdelen i form af enkeltpraktikforløb og den anden halvdel i et virksomhedscenter.


Hos de 60 % (9 af de 15), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Freelance-mentorer med forskellige kompetencer har skabt progression
 3 freelance-ansatte med kompetencer inden for økonomirådgivning, sundhed og social træning har
støttet borgerne ifht. nogle udbredte problemstillinger. Det har betydet, at barrierer er ryddet af
vejen for en række deltagere, hvilket har muliggjort, at de har kunnet overskue et praktikforløb.
 Mentorkorpset planlægges videreført og udbygget efter projektets afslutning.
Fokus på anvendelse og videreudvikling af virksomhedscentre har øget antallet af praktikforløb
 Udvikling af et praktikforløb inden for ældreområdet med indbygget sundhedsspor og mange typer
af arbejdsopgaver har gjort det muligt for borgere med komplekse problemstillinger at komme i
praktik.
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Yderligere 2 virksomhedscentre er udvalgt som særlige virksomhedscentre til målgruppen, fordi de
er særligt egnede til at imødekomme målgruppens behov.
Desuden har et stort fokus på etablering af praktikforløb på under 10 timer ugentlig (godt 1 ud af 5
praktikker) muliggjort det for meget sårbare og udsatte borgere at deltage i praktikforløb.
Det planlægges fremadrettet at oprette yderligere virksomhedscentre med sundhedsspor, og der
er også planer om at indbygge et socialt spor i praktikforløbet som fx med tilbud om økonomisk
rådgivning.

Selvstændigt team af coaches har kvalificeret indsatsen
 Teamet har ugentlige møder, hvor de fx diskuterer særligt udfordrende sagsforløb, ligesom teamet
hver 14. dag mødes med projektledelsen.
 Coachene, der søgte opslåede stillinger og efterfølgende blev udvalgt til at indgå i indsatsteamet,
har forskellige baggrunde – nogle havde erfaringer fra beskæftigelsesområdet og andre fra socialområdet. Det har skabt dynamik og bidraget til, at medarbejderne har fået ny indsigt og større
kendskab til og forståelse for det område, de ikke i forvejen havde erfaring inden for. Teamet har
som helhed fået det bedste fra begge ”verdener” til gavn for de deltagende borgere, idet medarbejderne har kunnet se mere helhedsorienteret på den enkeltes situation og haft lettere ved at finde frem til relevante, parallelle indsatser og tilbud.
Særlige udfordringer i projektet
 Store udfordringer med at nå det planlagte deltagerantal pga. fejl i fastsættelse af måltallet for projektet.
 Udfordringer med at få gjort indsatsplanernes form enkel og overskuelig samt problemer med at
sondre mellem mål og midler i planerne. Der er undervejs afholdt en workshop for medarbejderne
for at udvikle og optimere anvendelsen af indsatsplanerne.
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Høje-Taastrup - ”En ny start”
Fakta
Bevilling: kr.773.733
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 18-65 år, med et moderat alkohol- eller stofmisbrug og et afhængighedssyndrom
Forventet antal deltagere: 50
Faktisk antal deltagere: 49
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
471 i matchgruppe 2 og 655 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Indsatsen er forankret i afdelingen ”Jobafklaring” i jobcentret, hvor en job- og uddannelsesvejleder,
ud over at have myndighedskompetencen, fungerer som virksomhedskonsulent og mentor for borgerne. Jobvejlederen har et meget tæt parløb med en misbrugskonsulent fra Social- og Handicapcentret, der er den primære samarbejdspart i indsatsen.



Hovedindholdet i indsatsen er et tæt samtaleforløb mellem borgerne og jobvejlederen. Herudover
afholder jobvejlederen og misbrugskonsulenten løbende tværfaglige samtaler om de enkelte deltagere.



Deltagerne visiteres fra jobcentrets ungeprojekt, fra sagsbehandlere i jobcentret eller fra misbrugskonsulenten til jobvejlederen, der hurtigt herefter afholder en første samtale med borgeren.



Herefter afholder jobvejlederen ugentlige motivationssamtaler med deltagerne, hjælper dem fx
med kontakt til andre offentlige instanser og afklaring af økonomiske forhold og henter dem om
nødvendigt på deres bopæl. Sideløbende med den sociale støtte og misbrugsbehandling skubber
jobvejlederen på for at afklare job- eller uddannelsesønsker og i første omgang ifht. at finde et relevant praktiktilbud.



Til enkelte hårdt belastede unge anvendes håndholdte forløb hos en ekstern samarbejdspartner
med særlige kompetencer ift. kriminelle unge og unge med et mindre misbrug, der ikke vil i behandling. Forløbene har fokus på adfærdsændring og konsekvens og afsluttes med, at de unge
kommer i virksomhedspraktik, uddannelse eller ordinært job. Enkelte returneres til jobcentret til
videre afklaring.



For den øvrige del af deltagerne finder enten jobvejlederen eller deltagerne selv et virksomhedsforløb – enten efter eller sideløbende med misbrugsbehandling. Her benyttes altid enkeltpraktikker.
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Model over projekt ”En ny start”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Fra sagsbehandlere i jobcentret, fra et aktiveringsprojekt i
udførerafdelingen eller fra kommunens misbrugskonsulent.

Hvem: Kommunens misbrugskonsulent, behandlingssteder, jobcentrets ydelsesafdeling, UU.
Hvordan: På tværfaglige netværksmøder, der er afholdt efter behov, har de relevante af ovennævnte
aktører deltaget sammen med borgeren og jobvejlederen.

Hvordan: Det gennemgående
visitationskriterium har været
borgere med et moderat misbrug
og et ønske om ”at komme videre i
livet”.
Ved visitationen overtager jobvejlederen myndighedsansvaret.

Resultater
For alle deltagere:
 10 % er kommet i
job.


Individuel indsatsplan
Hvem: Job- og uddannelsesvejlederen sammen med borgeren.
Hvordan: Indsatsplanen udfyldes og justeres under de løbende samtaler mellem borgerne og job- og uddannelsesvejlederen.

14 % er påbegyndt
en uddannelse.

Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 38 % (11 ud af 29)
har været i virksomhedspraktik.

Deltagerprofil
41 % er matchgruppe 2, og 59 % er
matchgruppe 3.

Mentorstøtte

71 % er under 30 år, og 29 % er fra
30-65 år.

Hvordan: Gennem ugentlig kontakt og samtaler har job- og uddannelsesvejlederen ydet mentorstøtte, der
bl.a. har bestået i systemguidning som fx hjælp med kontakt til offentlige myndigheder og økonomirådgivning. Job- og uddannelsesvejlederen har tillige ydet efterværnsstøtte i opstartsperioden for de borgere,
der påbegynder uddannelse.

17 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 69 % har Folkeskolen som
højeste, gennemførte uddannelse.
27 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
Alle deltagere har misbrugsproblemer, heraf kun en enkelt med
alkoholmisbrug. Alle øvrige har
stofmisbrugsproblemer.

Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

Hvem: Job-og uddannelsesvejlederen.

Virksomhedsforløb
Hvem: Job- og uddannelsesvejleder og borgerne selv samt ekstern aktør.
Hvordan: Misbrugsbehandling igangsættes typisk før praktikforløbet, men behandlingen fortsætter derefter sideløbende med praktikken. For nogle unge med et mindre misbrug anvendes praktikforløb til at skabe struktur og til at klargøre en ung til næste fase. Virksomhedspraktik er i flere tilfælde også anvendt til
unge, som har afsluttet misbrugsbehandling og afventer opstart på en uddannelse.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 49 deltagere til projektet, hvilket er lige under det forventede antal på 50.
 41 (84 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
 24 (49 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
 5 (10 %) er kommet i job, og 7 (14 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
 37 (76 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 71 % (35 deltagere) er under 30 år, og 29 % (14 deltagere) er fra 30-65 år.


Figuren nedenfor viser, at 20 deltagere er matchgruppe 2, mens 29 er matchgruppe 3. Desuden ses
antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet fra
hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet

Selvforsørgelse:
 10 % (5) er kommet i job.
 14 % (7) er kommet i uddannelse.
Hos 14 % er der sket en vis progression:
 4 er kommet i job med løntilskud.
 3 er fortsat i virksomhedspraktik.







4 % (2) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
18 % (9) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt).
6 % (3) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
14 % (7) er afmeldt pga. ”andet” (ikke omfattet af indsatsens målgruppe, for stort misbrug mv.).
18 % (9) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 49 % (24 af de 49) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. I form af enkeltpraktikforløb.


Hos de 42 % (5 af de 12), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Udvikling af tætte, tværgående samarbejdsrelationer og koordineret indsats
 Samarbejdet mellem jobvejleder og misbrugskonsulent, der har været omdrejningspunktet i indsatsen, har fungeret rigtig godt. Bl.a. fordi der har været en meget tydelig rollefordeling: Job- og uddannelseskonsulenten har varetaget mentoropgaver, og misbrugskonsulenten har været bindeled
til de involverede behandlingssteder.
 Det tætte samarbejde har konkret betydet, at de borgere, der falder tilbage i misbrug eller ud af et
praktikforløb, hurtigt samles op og kommer i behandling eller praktik igen.
 Samarbejdet med en række behandlingssteder er i indsatsperioden blevet formaliseret, så behandlingsstederne deltager i de tværfaglige netværksmøder, der holdes med borgere og relevante fagpersoner. Borgerne har oplevet, at indsatsen er blevet koordineret og helhedsorienteret.
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Jobcentret har ligeledes i projektperioden etableret et tæt samarbejde med jobcentrets ydelsesafdeling, UU og børnegruppen under Social- og handicapforvaltningen. Disse samarbejdspartnere har
haft betydning for borgernes udvikling og progression.

Hyppig og håndholdt kontakt med en tovholder
 Den hyppige kontakt med en jobvejleder med både myndigheds-, mentor- og virksomhedskonsulentfunktioner har fungeret som en nødvendig livline og som én indgang til ”systemet” for borgerne
med misbrugsproblemer.
 Ugentlige, motiverende samtaler og en håndholdt indsats har betydet, at borgerne er blevet samlet
op, inden de er kommet så langt ud i misbrug, at de har haft brug for behandling (igen).
 Den håndholdte og helhedsorienterede indsats har desuden haft betydning for progression og ejerskab. Fx har flere selv fundet en praktikplads, fordi de har vidst, at der hurtigt blev fulgt op.
 Den gennemgående tovholderfunktion planlægges fortsat anvendt efter projektets afslutning. Belært af erfaringer fra projektet skal tovholderens samlede arbejdsbyrde dog justeres. Fremover vil
tovholderens sagsstamme være mindre mod ca. 20-25 borgere i projektet.
Anvendelse af virksomhedspraktik med varierende formål
Følgende brug af praktikforløb har givet succes ifm. misbrugere:
 Praktik som en vej til at opnå større struktur i dagligdagen og som motivation til at påbegynde misbrugsbehandling
 Praktik anvendt samtidig med misbrugsbehandling for at fylde dagen ud og flytte fokus mod fremtidsmuligheder
 Praktik som middel til at sikre fastholdelse af misbrugsreduktion efter misbrugsbehandling og fortsat progression
 Praktik som aktivitet i en periode frem til uddannelsesstart for at undgå tilbagefald.
Særlige udfordringer i projektet
 Vanskeligheder med at sikre tilstrækkelig visitation i første del af projektperioden, bl.a. på grund af
et internt kriterium om først at visitere deltagere til indsatsen, når de havde indvilget i at påbegynde et 3 måneders behandlingsforløb. Og det var der ikke mange borgere, som ønskede. Kriteriet
blev fjernet, og også borgere, der ikke ønskede at påbegynde et behandlingsforløb fra starten, blev
indskrevet herefter.
 I begyndelsen af projektperioden blev en række hårde misbrugere visiteret. Det omfattende misbrug og de deraf helbredsmæssige følger gjorde, at projektet ikke var i stand til at rumme disse
borgere; de var for langt fra arbejdsmarkedet. Der er igennem projektperioden oparbejdet en større, fælles forståelse af, hvordan målgruppen af moderate misbrugere afgrænses for de tungeste
misbrugere, selvom det fortsat er lidt flydende kategorier.
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Norddjurs - ”Jobperronen – flere spor mod arbejde”
Fakta
Bevilling: kr. 3.385.000
Målgruppe: matchgruppe 2 + 3, 18-45 år, med komplekse livssituationer, manglende afklaring af barrierer
og forudsætninger for målrettede og beskæftigelsesrettede forløb
Forventet antal deltagere: 230
Faktisk antal deltagere: 265
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
418 i matchgruppe 2 og 265 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Indsatsen er forankret i en selvstændig fysisk enhed, Jobperronen, hvor 4 medarbejdere i ”makkerskab” mellem tovholdere med fuldt myndighedsansvar og jobkonsulenter med særligt ansvar for virksomhedsforløb varetager samtaler og den tætte kontakt til borgerne.



Jobperronen har i stort omfang egne tilbud og er organiseret i 4 spor, som borgerne i dialog med tovholderen kan sammensætte efter individuelle behov, både inden et virksomhedsforløb og parallelt
med et virksomhedsforløb. De 4 spor er:
o

Spor 1: Samtaler med tovholdere mindst en gang om ugen. Indsatsplanen udarbejdes i de første
samtaler. I alle borgerforløb benyttes spor 1.

o

Spor 2: En virksomheds- og uddannelsesrettet indsats, der består af samtaler med jobkonsulenterne. Hertil er desuden knyttet en uddannelsesvejleder, der bl.a. har kontakt til borgere med
uddannelsespålæg.

o

Spor 3: Psykologafklaring individuelt eller i ugentlige gruppemøder med 6-8 deltagere.

o

Spor 4: Motion og sundhedstilbud afvikles i samarbejde med AOF, der står for motion i grupper
en dag om ugen, og et fitnesscenter, der afholder gruppeforløb med styrketræning og rådgivning
i sund kost.



Den koordinerede afklaring sker løbende. Andre fagpersoner, tilbud i jobcentret og socialforvaltningen samt rusmiddelcentret mv. inddrages efter behov.



Udover makkerskabet mellem sagsbehandlere og jobkonsulent(er) indgår der ugentligt en fast uddannelsesvejleder fra jobcentret på Jobperronen. Tovholderen etablerer den første kontakt mellem
borger og uddannelsesvejleder, der herefter fortsætter med en eller flere samtaler.



Der er stor grad af borgerinddragelse – ikke mindst i forbindelse med praktikforløb, hvor de inddrages – efter formåen – i at finde et praktiksted.
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Model over projekt ”Jobperronen – flere spor mod arbejde”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Myndighedsansvarlige
sagsbehandlere i jobcentret – el.
ved nyledige – medarbejdere i et
visitationsafsnit.

Hvem: Erhvervspsykolog, uddannelsesvejleder, rusmiddelcentret samt sagsbehandler og jobkonsulent i
”makkerskaberne”.

Hvordan: Visitationskriterierne er,
at borgerne har behov for og forventes at kunne profitere af en
tværfaglig og virksomhedsrettet
indsats. Tovholderne overtager det
fulde myndighedsansvar ved visitationen.

Resultater

Hvordan: Den gennemgående tovholder foretager den koordinerede afklaring under de ugentlige samtaler
med borgerne og laver brobygning til andre relevante parter fx erhvervspsykolog, jobkonsulent el. uddannelseskonsulent, når det vurderes relevant.

Individuel indsatsplan
Hvem: De gennemgående tovholdere i tæt dialog med deltagerne.
Hvordan: Indsatsplanen udarbejdes i de første samtaler. Tovholderens rolle som brobygger indgår i arbejdet med indsatsplanen, idet tovholderen i første omgang etablerer kontakt mellem borgeren og den aftalte aktør eller indsats, hvorefter det/den pågældende tilbud/aktivitet indskrives i indsatsplanen.

Deltagerprofil
79 % er matchgruppe 2, og 21 % er
matchgruppe 3.

For alle deltagere:
 5 % er kommet i job.
 18 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3deltagere:
 57 % (32 ud af 56) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

Mentorstøtte

Alle er under 45 år (61 % u. 30 år).

Hvem: Den gennemgående tovholder yder mentorstøtte til borgerne gennem hele forløbet, men også
jobkonsulenten varetager mentoropgaver i opstarten af og under virksomhedsforløb.

20 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 47 % har kun en folkeskolebaggrund.

Hvordan: Mentorstøtten ydes på de faste ugentlige samtaler samt ad hoc, når borgeren og medarbejderne
mødes på ”Jobperronen”.

41 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.

Virksomhedsforløb

Psykiske lidelser – særligt social
angst, fobi, depression og ADHD –
er de største barrierer for selvforsørgelse. Desuden har en stor
andel af deltagerne sociale problemer.

Hvordan: Borgerne bidrager i det omfang, de kan, til at finde et praktiksted fx ved at foreslå konkrete
virksomheder eller ved kort selv at præsentere sig i telefonen, når jobkonsulenten ringer til en virksomhed.
Der lægges vægt på at etablere virksomhedsforløb, der matcher borgernes branche- og opgaveønsker.
Flest etableres som enkeltpraktikker og hyppigt i mindre virksomheder, særligt af hensyn til de borgere,
der lider af social angst og fobi.

Hvem: Borgerne og jobkonsulent.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 265 deltagere til projektet, hvilket er over det forventede antal på 230.





244 (92 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
164 (62 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
14 (5 %) er kommet i job, og 49 (18 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
202 (76 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 61 % (161 deltagere) er under 30 år, og 39 % (104 deltagere) er fra 30-45 år.


Figuren nedenfor viser, at 209 deltagere er matchgruppe 2, mens 56 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 5 % (14) er kommet i job.
 18 % (49) er kommet i uddannelse.
Hos 25 % er der sket en vis progression:
 3 er kommet i job med løntilskud.
 3 er kommet under revalidering.
 4 er ommatchet til 1.
 51 er fortsat i virksomhedspraktik.
 4 afventer uddannelsesoptag til august.







20 % (54) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
10 % (27) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt, indstillet til førtidspension, afsoning af fængselsstraf).
3 % (7) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
8 % (22) er afmeldt pga. ”andet”.
10 % (26) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 62 % (164 af de 265) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Primært i form af en enkeltpraktik.


Hos de 44 % (28 af de 63), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Tilbud og nøgleaktører har været let tilgængelige
 Bred vifte af egne tilbud i de 4 spor, der kan tilpasses borgerens behov, sikrer relevans og mindsker
ventetiden, ligesom den langt overvejende samlede fysiske placering minimerer transporttiden. Fx
har der ikke været ventetid hos erhvervspsykologen eller en uoverkommelig afstand til fitnesscentret.
 Mulighed for ugentlige ad hoc-møder med misbrugskonsulent.
 Ligeledes med uddannelseskonsulent, som har stået for uddannelsesforberedelse og sikret et tæt
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet.
 Den fysiske nærhed giver synergieffekt med mulighed for løbende erfaringsudveksling mellem
medarbejdere både på faste møder, og når de møder hinanden spontant på gangen.
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Makkerskab mellem sagsbehandler og jobkonsulent
Makkerskabet har betydet:
 Indgående kendskab til hinandens kompetenceområder
 Fælles bevidsthed om faglig tilgang, kultur og etik
 Klar rollefordeling med hurtig reaktionstid fra samtale til handling.
Det tværfaglige makkerskab fortsættes og udvikles i jobcentret til også at inkludere andre relevante aktører
fx UU, Rusmiddelcentret o.a.
Konsekvent metodisk fokus på brobygning fra den gennemgående tovholder til andre tilbud/aktører
 De gennemgående tovholdere arbejder bevidst og konsekvent på at bygge bro til de primære aktører i de tilbud, som borgerne skal deltage i for at nedbryde modstand og skabe tryghed i opstarten.
 Fx i forhold til deltagelse i forløb hos erhvervspsykologen har det betydning for deltagelse og
fremmøde, at der forud er etableret kontakt, og at man sammen ”har set hinanden i øjnene”.
Fast tilknyttet erhvervspsykolog og fokus på uddannelsesforberedelse
 Tilbud om individuelle samtaler eller gruppeforløb med en erhvervspsykolog på samme matrikel er
blevet meget positivt modtaget af borgerne og vurderes betydningsfulde for projektets resultater.
 Skriftlige vurderinger af borgernes situation ifht. job blev givet fra psykologen til tovholderne - både
når det var deltagerne i individuelle samtaler og i gruppeforløb.
Særlige udfordringer i projektet
 Stor personaleudskiftning og perioder med vakante blandt de 4 medarbejdere i makkerskaberne
har været en stor udfordring.
 Det er ikke lykkedes at oprette det frivillige mentornetværk, som ifølge intentionen skulle tilføre
ekstra ressourcer til indsatsen med fx at hjælpe med transport og fremmøde.
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Odense - ”Nej tak til førtidspension – ja tak til arbejde og uddannelse”
Fakta
Bevilling: kr. 3.775.900
Målgruppe: matchgruppe 2 + 3, 18-30 år, psykisk skrøbelige eller med psykiatrisk diagnose
Forventet antal deltagere: 230
Faktisk antal deltagere: 243
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
1688 i matchgruppe 2 og 546 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Projektet er placeret i jobcentrets udførerafdeling. 2 myndighedssagsbehandlere og 4 gennemgående mentorer med jobkonsulentfunktioner varetager de individuelle samtaler og holdbaserede
tilbud, som er indholdet i indsatsen.



De unge visiteres primært fra ungeteamet i jobcentret til et tværfagligt visitationsteam, der vurderer om de unge, der er henvist, kan profitere af indsatsen.



Efter visitation afholder én af de to myndighedsansvarlige sagsbehandlere første samtale med den
unge og en gennemgående mentor tilknyttes.



Herefter påbegynder den unge et forforløb på maks. 6 uger indtil opstart i virksomhedspraktik. De
holdvise tilbud på forforløbet består dels af temadage med emner som fx døgnrytme, kostvejledning og angsthåndtering og dels af motionstilbud (med tilknyttet fysioterapeut) og svømning.



I den koordinerede afklaring er der etableret et tæt samarbejde med UU. En UU-vejleder er fast tilknyttet indsatsen og er tilgængelig på stedet, hvor de unge deltager i samtaler og øvrige aktiviteter.
UU-vejlederen anvender som metode ofte at visualisere forskellige veje til uddannelse for at synliggøre forskellige muligheder for at nå det samme mål.



Praktiserende læger er ligeledes hyppige samarbejdspartnere i den koordinerede afklaring.



Virksomhedspraktik etableres undervejs i forforløbet på forskellige tidspunkter afhængig af den
enkelte unges situation. Om muligt etableres praktik sideløbende med behandling, hvis de to indsatser har fælles formål – fx at få en struktur i hverdagen og have en aktivitet at stå op til.



Når den unge afslutter forforløbet/praktikforløbet og starter på en uddannelse, får han/hun tilbud
om fortsat kontakt til én af de gennemgående mentorer. UU følger tillige op på unge under 25 år,
der påbegynder uddannelse.
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Model over projekt ”Nej tak til førtidspension – ja tak til arbejde og uddannelse”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Fra jobcentrets ungeteam
samt en afdeling, hvor de unge
screenes og matches ved ansøgning om kontanthjælp. Enkelte
visiteres fra Børne- og Ungeforvaltningen.

Hvem: Et tværfagligt visitations- og sparringsteam (socialoverlæge, psykiatrisk læge og projektleder), en
UU-konsulent, praktiserende læger samt sagsbehandlere og gennemgående mentorer.

Hvordan: Ud over det overordnede kriterium (psykisk skrøbelighed
el. psykiatrisk diagnose) vægtes, at
de unge er motiverede for at deltage, og at de inden for projektperioden kan flytte sig så meget, at
de kan komme i virksomhedspraktik eller lign. De 2 sagsbehandlere i
indsatsen overtager det fulde
myndighedsansvar.

Resultater

Hvordan: Det tværfaglige visitationsteam mødes hver 14. dag, hvor de vurderer og gennemgår sagerne,
der er henvist. De gennemgående medarbejdere kan desuden løbende fremlægge vanskelige sager for
teamet og få sparring. UU inddrages flere gange i mange af forløbene.

Individuel indsatsplan
Hvem: Borger, sagsbehandler og gennemgående mentor.
Hvordan: Første version af planen udarbejdes af sagsbehandleren i samarbejde med borgeren bl.a. ud fra
opmærksomhedspunkter videregivet af visitationsteamet. Mentorerne justerer herefter løbende planen.
Indsatsplanen har form af en visuel trappe, hvor de enkelte trin angiver tid, og hvor aktiviteter og aftaler
mv. skrives i trinnene, så udvikling synliggøres både sprogligt og visuelt.

Mentorstøtte
Deltagerprofil
88 % er fra matchgruppe 2, og 12
% er fra matchgruppe 3.
Alle deltagere er under 30 år.
9 % har ikke afsluttet Folkeskolen,
og 63 % har Folkeskolen som højeste, gennemførte uddannelse.
Psykiatrisk lidelse eller sårbarhed
er de gennemgående problemstillinger for deltagerne. En stor andel
har været/er i psykiatrisk eller
psykologisk behandling.

Hvem: 4 mentorer, der er tilknyttet indsatsen, yder mentorstøtte for borgerne under hele forløbet.
Hvordan: Mentorerne kobles på i en af de første samtaler mellem borger og sagsbehandler og varetager
herefter den tætte kontakt gennem individuelle samtaler og under de øvrige aktiviteter. Unge, der er
påbegyndt uddannelse, har fortsat kunnet få støtte af gennemgående mentorer eller UU-konsulenten.

Virksomhedsforløb
Hvem: De 4 gennemgående mentorer etablerer og følger op på praktikker. Projektlederen giver ugentlig
sparring til medarbejderne om praktikmuligheder.
Hvordan: Praktik anvendes systematisk med henblik på afklaring ifht. job- eller uddannelsesønsker. For en
del af de meget skrøbelige unge med længere vej til uddannelsesstart etableres praktikforløb ofte med få
ugentlige timer og i meget overskuelige miljøer.
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For alle deltagere:
 4 % er kommet i job.
 28 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 29 % (8 ud af 28) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 243 deltagere til projektet, hvilket er lidt over det forventede antal på 230.
 222 (91 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
 95 (39 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
 9 (4 %) er kommet i job, og 69 (28 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
 165 (68 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagere er under 30 år.


Figuren nedenfor viser, at 215 deltagere er matchgruppe 2, mens 28 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet

Selvforsørgelse:
 4 % (9) er kommet i job.
 28 % (69) er kommet i uddannelse.
Hos 10 % er der sket en vis progression:
 1 er kommet i job med løntilskud.
 3 er kommet under revalidering.
 3 er ommatchet til matchgruppe 1.
 16 er fortsat i virksomhedspraktik.
 1 afventer uddannelsesoptag til august.







2 % (4) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
12 % (28) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, indstillet til førtidspension).
6 % (14) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
18 % (44) er afmeldt pga. ”andet”.
21 % (51) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 Knap 40 % af borgerne (95 af de 243) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Primært i
form af en enkeltpraktik.


Hos de 1/3 (31 af de 95), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Fokus på uddannelse og tæt samarbejde mellem de faste projektmedarbejdere og UU





Et tæt samarbejde mellem projektets faste medarbejdere og UU (lederen af UU sidder bl.a. i projektets indsatsgruppe) har betydet, at ca. 50 % af de unge har benyttet sig af den frivillige mulighed
for UU-vejledning.
I samarbejdet er der arbejdet metodisk med at lave et uddannelsesmål for den unge og i relevante
tilfælde virksomhedspraktik til at afklare, om det er hensigtsmæssigt at gå i gang med uddannelse
inden for det valgte fagområde.
Deltagere, der er blevet klar til eller har påbegyndt uddannelse under forløbet, har fået tilbudt efterværn. De gennemgående mentorer eller UU har tilbudt fortsat kontakt til de unge, der afventede uddannelsesstart, og har kontaktet unge efter uddannelsesstart og stået til rådighed med hjælp
eller vejledning, hvis de unge selv har henvendt sig.
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Efter projektets afslutning planlægges at videreføre samarbejdet med UU – særligt i forhold til fastholdelse af unge, der påbegynder uddannelse.

Tværfagligt visitations- og sparringsteam





Det tværfaglige visitations- og sparringsteam har afgørende betydning for kvaliteten i forløbene, og
for at den unge får den indsats, der er behov for.
I de enkelte tilfælde, hvor teamet har vurderet, at en ung ikke kan profitere af indsatsen, har teamet gerne foreslået hvilken indsats, der i stedet kan være relevant.
Det tværfaglige team skal også bibeholdes fremover. Dog med den ændring, at det primært skal
fungere som et sparringsteam, medarbejderne kan konsultere. Fx når der er opnået et vist kendskab til den enkeltes problemstillinger, eller der viser sig behov for sparring i forbindelse med en
konkret problemstilling.

Forforløbet har forberedt de unge til uddannelses - eller praktikopstart





Imødekommende fysiske rammer og placering af samtaler, de væsentligste aktører og øvrige aktiviteter på ét og samme sted tillægges betydning for, at de unge oplever sammenhæng og overskuelighed.
Viften af aktivitetstilbud i forforløbet har vist sig at være relevant for målgruppen og har bidraget til
at skabe progression og understøtte de unges vej mod uddannelse.
Indsatsen fortsætter i de samme rammer og med stort set det samme indhold i forforløbet på baggrund af de gode erfaringer, de unges feedback på forløbet og tilfredshed med de opnåede resultater i projektperioden.

Særlige udfordringer i projektet
 Det var særligt i begyndelsen en stor udfordring at sikre tilstrækkelig visitation. Der blev ændret i
procedurerne og åbnet for, at der desuden kunne visiteres direkte fra det afsnit, hvor de unge søger om kontanthjælp.
 Særligt i første halvdel af projektperioden var der vanskeligheder med at etablere virksomhedspraktikker til en række af de psykisk skrøbelige unge, bl.a. på grund af at jobcentrets virksomhedscentre ikke er gearede til denne målgruppe, og fordi jobkonsulentfunktionerne var nye for de 4
mentorer.
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Randers - ”AHEAD”
Fakta
Bevilling: kr. 5.405.387
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 18-30 år, med psykiske problemer, misbrug mv.
Forventet antal deltagere: 610
Faktisk antal deltagere: 700
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
943 fra matchgruppe 2 og 356 fra matchgruppe 3

Projektindsatsen 6


Projektet er udviklet og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Jobcenter Randers, AOF Midt, Randers
Daghøjskole og Randers FC Jobakademi. Indsatsen består af et introforløb, der varetages af sagsbehandlere i jobcentret, og som efterfølges af et basisforløb, der enten er uddannelsesforberedende eller virksomhedsrettet hos en af tre forskellige private aktører. Alternativt tilbydes et samtaleforløb med sagsbehandleren i jobcentret. De 4 basisforløb er:
1. AOF Midt (særligt uddannelsesforberedende)
2. Randers Daghøjskole (særligt uddannelsesforberedende)
3. Randers FC Jobakademi (særligt virksomhedsrettet)
4. Samtaleforløb med sagsbehandler i jobcentret
Sideløbende eller som en integreret del af basisforløbet tilbydes alle et kost- og motionstilbud.



Efter visitation til AHEAD deltager den unge i et 3 ugers intro-forløb, der består af 2 samtaler og 3 gange
undervisning inden for emnerne ”job og uddannelse”, ”sundhed og livsstil” og ”dansk og matematikscreening”.



I introforløbet udarbejdes indsatsplanen, der fungerer som en foreløbig bestillingsseddel ift. de private
aktører, der samarbejdes med. I de individuelle samtaler mellem den unge og sagsbehandleren besluttes
ud fra den unges ønske og sagsbehandlerens rådgivning, hvilket basisforløb den unge skal i gang med.



Indsatsplanen følger med over i basisforløbet hos den private aktør, og den unge får her tilknyttet en
gennemgående tovholder/mentor, som herefter afholder de individuelle samtaler. Desuden deltager den
unge i gruppeforløb/undervisning.



Den koordinerede afklaring fortsættes og varetages under basisforløbet af den tilknyttede mentor i samarbejde med sagsbehandleren i jobcentret.



Praktik etableres i alle basisforløb, når det er relevant, dog i særligt stort omfang i forløbet hos Randers FC
Jobakademi, der bl.a. inddrager fodboldklubbens netværk af sponsorvirksomheder.



Sideløbende med basistilbuddene deltager en stor del af de unge efter behov i supplerende gruppe- og
mestringsforløb baseret på den kognitive metode, som udbydes af kommunens udførerafdeling. Forløbene er målrettet: angst og social fobi, stress og depression samt kommunikationstræning for unge med
udadreagerende adfærd.

6

Indsatsen har ikke egentlig projektstatus, da indsatsen fra start er etableret som ungeindsatsen for målgruppen
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Model over projekt ”AHEAD”
Visitation

Koordineret afklaring

Resultater

Hvem: Sagsbehandlere i jobcentret, som fortsat er myndighedsansvarlige i projektforløbet.

Hvem: Jobcentermedarbejderne og de tilknyttede mentorer på basisforløbene varetager den koordinerede afklaring. Ad hoc inddrages samarbejdspartnerne: kommunens sundhedscenter, Rusmiddelcentret, UU
og medarbejdere fra de supplerende tilbud hos kommunens udførerafdeling mv.

For alle deltagere:
 8 % er kommet i job.

Hvordan: Alle unge fra matchgruppe 2 (og enkelte fra matchgruppe 3) visiteres til AHEAD (eneste undtagelse er unge med mentale handicaps).

Hvordan: Den koordinerede afklaring påbegyndes under det indledende introforløb og fortsættes under
deltagelsen i et af de 3 basisforløb.

 32 % er påbegyndt en
uddannelse.

Individuel indsatsplan

Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 56 % (14 ud af 25) har
været i virksomhedspraktik.

Deltagerprofil
96 % er fra matchgruppe 2, og 4 %
er fra matchgruppe 3.
Alle deltagere er under 30 år.
23 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 61 % har Folkeskolen som
højeste, afsluttede uddannelse.

Hvem: Sagsbehandler i jobcentret og medarbejderne (mentorer) hos anden aktør.
Hvordan: Udarbejdelsen af indsatsplanen påbegyndes ved første samtale med sagsbehandleren og færdiggøres i løbet af introforløbet. Under deltagelse i et af basisforløbene justerer og opdaterer mentorerne
indsatsplanen. Til udarbejdelsen af indsatsplanen anvendes et spørgeskema/spørgeguide om uddannelseskundskaber, sundhedstilstand mv.

Mentorstøtte
Hvem: Hvert af de 3 basisforløb har mentorer, der er tilknyttet de unge under forløbet.
Hvordan: Når en ung påbegynder et af basisforløbene, tilknyttes en medarbejder fra den pågældende
aktør som mentor for den unge.

Knap halvdelen har ingen eller
højst 1 års erhvervserfaring.
De generelle udfordringer for de
unge er dokumenterede og ikkedokumenterede psykiske lidelser
som fx angst, social fobi, stress,
depression, ADHD, misbrug mv.

Virksomhedsforløb
Hvem: Medarbejdere fra hver af de tre private aktører står for at etablere virksomhedspraktikker.
Hvordan: Rander FC finder de fleste praktikker hos fodboldklubbens sponsorer. De 2 uddannelsesforberedende aktører finder praktikpladser til de af deltagerne, der skal i virksomhedspraktik.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 700 deltagere til projektet, hvilket er et stykke over det forventede antal på
610.





634 (91 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
281 (40 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
54 (8 %) er kommet i job og 223 (32 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
423 (60 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagere er under 30 år


Figuren nedenfor viser, at 675 deltagere er matchgruppe 2, mens 25 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 8 % (54) er kommet i job.
 32 % (223) er kommet i uddannelse.
Hos 16 % er der sket en vis progression:
 11 er kommet i job med løntilskud.
 71 er fortsat i virksomhedspraktik.
 21 afventer uddannelsesoptag til august.
 6 er ommatchet til 1.







1 % (9) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
11 % (77) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, afsoning i fængsel).
9 % (61) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
4 % (26) er afmeldt pga. ”andet” (afmeldt pga. alder, når de er fyldt 30 år, har frasagt sig kontanthjælp, opstart på produktionsskole mv.).
20 % (141) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 40 % (281 af de 700) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Alle i form af enkeltpraktikforløb.


Hos de 31 % (85 af de 277), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Bred vifte af supplerende mestringsforløb
 Der kan vælges mellem en bred vifte af mestringstilbud, som kan påbegyndes hurtigt og efter den
unges behov.
 Mestringstilbuddene er udviklet og løbende justeret, så de har det rette indhold og fungerer hensigtsmæssigt. Fx er tilbuddet om kommunikationstræning ifht. unge med udadreagerende adfærd
justeret, så de kan deltage så længe, de profiterer af det.
 De udviklede mestringsforløb fortsætter i den videre indsats for målgruppen.
 Jobcentret og de 3 primære samarbejdspartnere samt leverandøren af de supplerende mestringsforløb har løbende mødtes for at sikre, at der ikke er overlap mellem deres respektive tilbud. Ligesom møderne er blevet anvendt til at optimere det enkelte tilbud og fx flytte tilbuddet ud til dér,
hvor de unge primært befinder sig.
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Tæt samarbejde mellem jobcenter, andre aktører samt Rusmiddelcenter og UU
 Rusmiddelcentret har undervist de unge som en integreret og obligatorisk del af forløbene hos anden aktør.
 De unge, der er blevet motiverede, har kunnet påbegynde misbrugsbehandling meget hurtigt.
 De private aktører er blevet inddraget i jobcentrets og UU’s samarbejde, og det har været overskueligt, hvem der var kontaktpersoner begge steder.
Brug af virksomhedspraktik eller målrettede holdforløb som uddannelsesforberedelse
 De 2 private aktører, der står for de uddannelsesforberedende forløb, er forankret i organisationer,
der virker under folkeoplysningsloven og har lang erfaring med uddannelsesforberedelse af unge.
 En anden del af de unge afklares til uddannelse via en virksomhedspraktik. De unge får prøvet,
hvad de kan – og ikke kan – så de kan starte på en uddannelse, det er realistisk at gennemføre.
 Der er en tendens til, at de unge, der deltager på basisforløb i Randers FC, i højere grad påbegynder
en erhvervsuddannelse, mens deltagerne i et forløb hos en af de andre aktører primært starter på
almene ungdomsuddannelser.
Særlige udfordringer i projektet
 Der har været udfordringer med fremmødet til de supplerende mestringsforløb. Undervejs blev flere af disse tilbud derfor placeret på de samme adresser, som basisforløbene afholdes på, hvilket
forbedrer fremmødet en del.
 Det har været en udfordring at koordinere kontakten til virksomhederne, når flere aktører uafhængigt af hinanden etablerer virksomhedspraktik.
 Uddannelsesoptag i august 2013 synliggøres ikke i projektresultaterne.
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Roskilde - ”Integreret indsats ….”
Fakta
Bevilling: kr. 1.042.500
Målgruppe: matchgruppe 2, 18-30 år, primære barrierer i form af psykiatriske problemer og misbrug
Forventet antal deltagere: 67
Faktisk antal deltagere: 65
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen i perioden i alt: 395 i matchgruppe 2

Projektindsatsen


Projekt ’Integreret indsats – virksomhed, beskæftigelsessystem og behandlingssystem’ har haft tilknyttet 3 gennemgående tovholdere fra jobcentrets udførerenhed, Jobpoint, som har haft kontakten til de unge. Selve ungeindsatsen har indeholdt samtaler med den gennemgående tovholder;
koordinerende afklaringsmøder, fx med Distriktspsykiatrien, hvis den unge var i behandling her;
evt. mentor samt virksomhedspraktik sideløbende med evt. behandling.



Visitation til projektet er foregået fra sagsbehandlere i jobcentrets ungeenhed. De visiterende
sagsbehandlere har haft det fortsatte myndighedsansvar. Ifm. visitationen er der afholdt en indledende samtale med deltagelse af sagsbehandler, den tilknyttede tovholder og den unge. Ofte har
den unges evt. støttekontaktperson eller mentor også deltaget.



Ved første samtale er udformning af indsatsplanen påbegyndt, og tovholderen har herefter sammen med den unge videreudviklet planen. Borgerinddragelse har været vægtet meget højt i forhold
til alle 4 elementer i forsøgsprogrammet.



Tovholderen har i samtaleforløbet anvendt den kognitive metode, som har været indsatsens primære tilbud. Metoden har fokus på at ændre tanke- og handlemønstre i en proces, hvor den unge
styrkes i selv at kunne håndtere krav ved opstart i virksomhedspraktik, job eller uddannelse. Processen er understøttet i brugen af redskaber som fx billeder af indsatsplanen eller dele heraf på telefon og computer, sms-alarm og huskekort.



I den koordinerende afklaring har tovholderen inddraget forskellige samarbejdspartnere i rundbordssamtaler afhængigt af den unges behov (samarbejdspartnerne fremgår af modellen på næste
side).



Projektet har trukket på et eksternt mentorkorps i udførerenheden. Mentorernes hovedfunktion
har været at støtte de unge i at indfri indsatsplanens mål og delmål og at stå for efterværn i den
unges overgang til job eller uddannelse.



Virksomhedspraktikken er blevet etableret hurtigst muligt og i et tæt samarbejde mellem den unge
og den gennemgående tovholder. Ved tovholderens opfølgning på praktikforløbet har der været
fokuseret på konkrete opgaver og ansvarsområder samt den unges kompetenceudvikling.
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Model over projekt ”Integreret indsats – virksomhed, beskæftigelsessystem og behandlingssystem”
Visitation

Koordineret afklaring

Resultater

Hvem: Sagsbehandlere i jobcentrets ungeenhed. Disse sagsbehandlere er fortsat myndighedsansvarlige.

Hvem: Distriktspsykiatrien, Voksne og Handicap, Center for Alkohol og Stofbehandling, Socialpsykiatrien og
UU-vejledningen. Alle har haft sæde i projektets styregruppe.



5 % er kommet i job.



25 % er påbegyndt en
uddannelse.

Hvordan: Sagsbehandlerne har
anvendt 5 visitationskriterier.
Følgende 2 har været de hyppigst
anvendte: psykiske lidelser og
misbrug.

Deltagerprofil
Alle er matchet 2 på visitationstidspunktet.
Alle er under 30 år.
20 % har ikke afsluttet Folkeskolen, og 66 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
72 % har ingen arbejdsmarkedserfaring eller under 1 års erhvervserfaring.
Psykiatriske lidelser og misbrug er
de største barrierer for job/ uddannelse.
Målgruppen indeholder dog ikke
voldsomt udadreagerende, psykiske handicap og svær autisme.

Hvordan: Den gennemgående tovholder inddrager samarbejdspartnere ad hoc afhængigt af den unges
behov. Enten inddrages samarbejdspartnere enkeltvis eller i rundbordssamtaler – altid med deltagelse af
den unge.

Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

Individuel indsatsplan
Hvem: Tovholderen og den unge udarbejder og tilretter løbende indsatsplanen i fællesskab.
Hvordan: Arbejdet med indsatsplanen har særlig fokus på at få sat delmål, som den unge kan arbejde
videre med frem til næste samtale. Tilknyttes mentorer, understøtter disse også den unges arbejde med
delmålene.

Mentorstøtte
Hvem: Tovholderen yder mentorstøtte undervejs i forløbet med den unge. Er der behov for særlig mentorstøtte, kan den unge tilknyttes en mentor fra udførerenheden Jobpoints eksterne mentorkorps, som alle
er uddannet og aflønnet af jobcentret.
Hvordan: Den unge er selv med til at beskrive sine mentorbehov. Der laves 3- eller 6-måneders kontrakter
med en tilknyttet mentor.

Virksomhedsforløb
Hvem: Tovholderen hjælper de unge med at finde virksomhedspraktikker.
Hvordan: Den unge inddrages i at finde praktiksted. Afhængigt af den unges formåen kan det dreje sig om
at finde virksomheder på nettet, at ringe til en virksomhed og høre, om der er plads, eller selv at opsøge
en virksomhed og høre om muligheder for praktikpladser. Formålet med virksomhedsforløbene kan fx
være at få branchekendskab med sigte på at vælge en fremtidig uddannelse.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 65 deltagere, hvilket er en smule under det forventede antal på 67.





59 (91 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
31 (48 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
3 (5 %) er kommet i job, og 16 (25 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
46 (71 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb og afmeldt til job eller uddannelse
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Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagere er under 30 år.
 Alle deltagere er matchgruppe 2.
4. Deltagernes status ved afslutning af projektet

5%

Job

25%

Selvforsørgelse:
 5 % (3) er kommet i job.
 25 % (16) er kommet i uddannelse.

Uddannelse
25%
En vis progression i
forløbet
Overgået til/afventer
andet tilbud

14%
11%

Ikke relateret til indsatsen

6%
15%

Hos 11 % er der sket en vis progression:
 1 er kommet i job med løntilskud.
 4 afventer uddannelsesoptag til august.
 1 er ommatchet til matchgruppe 1.
 1 er fortsat i virksomhedspraktik.

ikke profitteret af
indsatsen
Andet
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15 % (10) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
6 % (4) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (flyttet, sygemeldt, afsoner fængselsstraf).
14 % (9) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
25 % (16) er afmeldt pga. ”andet” (bl.a. påbegyndt et behandlingsforløb, visitation til andet tilbud).

Brug af virksomhedspraktik
 Knap halvdelen (31 af de i alt 65 borgere) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Næsten altid i form af en enkeltpraktik.


Hos 1/3 af de, som er kommet i job eller uddannelse (6 af de 19), har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Samarbejdet om den koordinerede afklaring
 Med samarbejdspartnernes deltagelse i projektets styregruppe har de fået mulighed for at præge
projektet uden ekstra ressourceindtag.
 Den bredt sammensatte styregruppe har løbende udvidet rammerne for samarbejdet, efterhånden
som kendskabet til hinandens organisering, kultur og arbejdsmetoder er øget.
 Samarbejdet med Distriktspsykiatrien har omfattet 29 % af de unge. Opfølgning er ofte sket på
tværfaglige fællesmøder med den unge og har medført øget respekt og lydhørhed i forhold til hinandens indsatser. Samarbejdet med den regionale Distriktspsykiatri udvides til hele ungeområdet.
Udvikling af metode til borgerinddragelse
 Intensivt samtaleforløb og involvering har ændret tanke- og handlemønstre hos en del af de unge.
 Metoden har været at inddrage de unge i koordinerende møder med samarbejdspartnere, i at formulere mål og delmål i indsatsplanen, i at identificere behovet for mentorstøtte og i at finde og
kontakte virksomheder.
 Jobcentret planlægger at forankre metoden fremadrettet i hele ungeindsatsen.
Mentorstøtte ved overgang til virksomhedspraktik og uddannelse
 Sikring af et godt match mellem mentor og ung har været vægtet højt.
 Mentorens opgaver er blevet beskrevet i en kontrakt ifm. opgave-overleveringen fra tovholder til
mentor og er revideret løbende af tovholder, mentor og den unge i fællesskab.
 Mentorstøtte i overgangen til uddannelse har været særligt perspektivrig, bl.a. med at få en hverdag til at fungere som studerende. Mentorstøtten har sikret, at de unge er fastholdt i uddannelsen,
og at parallelindsatser har kunnet fortsættes i praktikken.
Særlige udfordringer i projektet
 Visitationsudfordringer – bl.a. på grund af en praksis i jobcentret med som udgangspunkt at matche
alle unge som matchgruppe 1 og først på et senere tidspunkt foretage et ”endeligt” match. Undervejs er denne praksis derfor ændret, så der kan visiteres hurtigere til projektindsatsen.
 Forsinkelse i projektstart og flow, da projektet stod uden projektkoordinator i projektperiodens første tre måneder, hvilket betød, at indsatsen først rigtigt kom i gang i januar 2012.
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Syddjurs - ”Arbejde og sundhed – hånd i hånd”
Fakta
Bevilling: kr. 2.722.152
Målgruppe: matchgruppe 2, 18-65 år, med sundhedsmæssige barrierer (fysiske eller psykiske) ifht. at
komme i job eller uddannelse
Forventet antal deltagere: 185
Faktisk antal deltagere: 221
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen i perioden i alt: 448 i matchgruppe 2

Projektindsatsen


Projektet er organiseret som et samarbejdsprojekt mellem jobcentret og sundhedsteamet i Syddjurs
Kommune. Projektledelsen, sundhedstilbuddene og den tætte borgerkontakt er placeret i sundhedsteamet, der har et tæt samarbejde med jobcentrets sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.



Indholdet i indsatsen er sundhedsfremmeforløb med samtaler, individuel vejledning og sundhedstilbud fx mindfulness, styrketræning, boksning, kostvejledning mv. Borgerne kan deltage i forløbet, så
længe de har behov for det, og fx også fortsætte parallelt med virksomhedspraktik.



Visitation til projektet sker ved, at borgeren under en samtale med sin sagsbehandler præsenteres
for tilbuddet. Der lægges vægt på, at deltagelse i projektet er et frivilligt tilbud. Hvis borgeren ønsker at deltage, kontakter en af de 3 sundhedskonsulenter i projektet kort efter borgeren.



Sundhedskonsulenten afholder en første samtale, hvor den koordinerede afklaring, der er påbegyndt hos sagsbehandleren, fortsættes. Viser der sig ud over sundhedsmæssige barrierer også sociale barrierer, inddrages socialafdelingen i kommunen. Sundhedskonsulenterne står sammen med
jobcentrets sagsbehandlere for en koordineret afklaring på ugentlige møder.



Indsatsplanen udarbejdes, så det er meget tydeligt, hvad det langsigtede mål er, og hvad det næste
skridt mod målet er. Sammen med indsatsplanen anvendes et progressionsværktøj, hvor borgeren
selv vurderer sin udvikling i forhold til delmål og slutmål.



Tilgangen i projektet er en sundhedspædagogisk såkaldt ”Du bestemmer”-metode, som har til formål
at styrke borgerens selvværd og handlekompetencer. Borgeren vælger selv, hvad forløbet skal bestå
af, hvilke sundhedsaktiviteter, hvilket praktiksted mv.



UU inddrages hyppigt i samtaler mellem yngre deltagere og sundhedskonsulenten og bidrager til at
afdække uddannelsesmuligheder og evt. skridt på vejen dertil.



Virksomhedspraktikkerne etableres oftest i mindre virksomheder ud fra borgernes ønsker og om muligt gennem borgerens egen kontakt til virksomheden. Alternativt ved, at en virksomhedskonsulent
fra jobcentret kobles på de løbende samtaler mellem borger og sundhedskonsulent.
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Model over projekt ”Arbejde og sundhed – hånd i hånd”
Visitation

Koordineret afklaring

Resultater

Hvem: Sagsbehandlere i jobcentret, som fortsat er myndighedsansvarlige, har visiteret til 3 sundhedskonsulenter i sundhedsteamet.

Hvem: Sagsbehandlere, sundhedskonsulenter og virksomhedskonsulenter samt ad hoc-aktører som UU og
misbrugsbehandling mv.

 10 % er kommet i job.

Hvordan: Indsatsen koordineres via faste møder mellem sundhedsteamet og jobcentret, både hvad angår
det overordnede samarbejde og samarbejdet om konkrete forløb.

 13 % er påbegyndt en
uddannelse.

Individuel indsatsplan

Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.

Hvordan: Visitationskriteriet har
været en vurdering af, om borgeren i løbet af ½ år forventes at
kunne påbegynde et virksomhedsforløb.

Deltagerprofil
Alle er matchgruppe 2
53 % er under 30 år, og 47 % er fra
30-65 år.
14 % har ikke færdiggjort Folkeskolen, og 48 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
43 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser er de hyppigst forekommende barrierer for job og uddannelse.

Hvem: Borgeren udarbejder indsatsplanen under vejledning og coaching fra sundhedskonsulenten.
Hvordan: Indsatsplanen præsenteres ved det første møde. Planen viser i visuel form en sti med ”snublesten”, der illustrerer specifikke udfordringer, som også beskrives. Indsatsplanen bruges som dialogredskab
ved at nedskrive evt. nye delmål til at skabe struktur for deltagernes fremtidsplaner og til at synliggøre
progression.

Mentorstøtte
Hvem: Sundhedskonsulenterne fungerer som gennemgående tovholdere og yder mentorstøtte. Enkelte
borgere har desuden en støttekontaktperson tilknyttet.
Hvordan: Fra sundhedskonsulenten har holdt første samtale med en borger, følges den enkelte tæt gennem samtaler efter individuelt behov, og borgerne støttes i at overvinde de udfordringer, de har.

Virksomhedsforløb
Hvem: Virksomhedspraktikker etableres enten via deltagerens egne kontakter eller med hjælp fra virksomhedskonsulenter i jobcentret. Virksomhedskonsulenterne står for opfølgning under praktikforløbet.
Hvordan: Virksomhedspraktik er på dagsordenen fra første samtale med sundhedskonsulenten, og en
virksomhedskonsulent inddrages, når det er relevant i den enkelte sag. Igangværende samtaler og sundhedstilbud hos sundhedskonsulenterne fortsætter oftest sideløbende med praktikforløbet.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 221 deltagere til projektet, hvilket er over det forventede antal på 185.





185 (84 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
138 (62 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
21 (10 %) er kommet i job, og 28 (13 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
172 (77 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Fordeling på alder og match
 53 % (118 deltagere) er under 30 år, og 47 % (103 deltagere) er fra 30-65 år.
 Alle deltagere er matchgruppe 2.
4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 10 % (21) er kommet i job.
 13 % (28) er kommet i uddannelse.
Hos 31 % er der sket en vis progression:
 12 er kommet i job med løntilskud.
 9 er kommet i fleksjob.
 45 er fortsat i virksomhedspraktik.
 2 afventer uddannelsesoptag til august.
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10 % (21) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
16 % (36) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt, afsoning af fængselsstraf).
5 % (11) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
7 % (16) er afmeldt pga. ”andet”.
9 % (20) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 62 % (138 af de 221) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Langt de fleste i form af
enkeltpraktikforløb.
 Hos 61 % (30 af de 49), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
”Du bestemmer”-metoden har skabt motivation for udvikling
 ”Du bestemmer”-metoden gør, at borgeren i høj grad tager ansvar for og ejerskab til egen udvikling, da den bygger på frivillighed og vurderingsfrihed, dvs. at det er den enkelte selv, der opsætter
mål og vurderer, hvornår et mål er nået.
 Det frivillige aspekt og muligheden for 100 % selv at bestemme indholdet i forløbet har givet borgerne et særligt ejerskab til indsatsen, fordi de har fået større indflydelse, end de har været vant til
i andre tilbud.
 Her er det borgerens eget ansvar at deltage med sundhedskonsulenten som sparringspartner.
En visuel indsatsplan og tilgangen til redskabet har givet ejerskab til indsatsen
 Indsatsplanen har udviklet sig til at blive en integreret plan, hvor jobsporet og sundhedssporet
sammentænkes med fælles mål, delmål og midler.
 I udarbejdelsen af indsatsplanen er der taget udgangspunkt i borgerens kompetencer og ønsker ud
fra den metodiske tilgang ”du bestemmer”, dvs. at det er borgerens egne valgte problemstillinger,
der fokuseres på.
 Indsatsplanen har været et gennemgående redskab for borgeren og er blevet anvendt ved hver
samtale mellem borger og sundhedskonsulent til at nedskrive evt. nye delmål og til at synliggøre
borgerens progression mod job eller uddannelsesmålet.
Udvikling af tværfagligt samarbejde og anvendelse af sundhedstilbud
 I projektperioden har jobcentret og sundhedsteamet udviklet et tættere samarbejde omkring den
tværfaglige indsats. Dels gennem konkret samarbejde i enkelte sager og dels gennem formaliserede
møder på flere niveauer, der har smidiggjort og udviklet samarbejdet og tilbuddene.
 Samarbejdet mellem jobcenter og sundhedsteam har betydet, at borgerne har deltaget i sundhedsindsatser samtidig med et virksomhedspraktikforløb, hvis de har haft behov for det. Andre parallelindsatser under virksomhedsforløb har fx været UU-vejledning og misbrugsbehandling.
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Særlige udfordringer i projektet
 Visitationsudfordringer i begyndelsen af projektperioden, bl.a. fordi det tog et stykke tid at få samarbejdet mellem jobcentret og sundhedsteamet etableret og tilrettelagt hensigtsmæssigt. Etablering af faste koordineringsmøder har betydet en stor smidiggørelse og udvikling af samarbejdet.
 Men en større brand i jobcentret betød i en periode, at de faste ugentlige koordineringsmøder mellem sundhedskonsulenter og jobkonsulenter ikke blev afholdt, hvilket havde betydning for indtaget
af deltagere og flowet til virksomhedspraktik, indtil møderne blev genoptaget.
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Thisted - ”Pit Stop”
Fakta
Bevilling: kr. 2.249.450
Målgruppe: matchgruppe 2 + 3, 18-65 årige, der enten har misbrug, er psykisk sårbare eller har begge problemer
Forventet antal deltagere: 190
Faktisk antal deltagere: 193
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
441 i matchgruppe 2 og 305 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


Projektet er forankret i jobcentrets kontanthjælpsafdeling hos 4 gennemgående tovholdere med
fuldt myndighedsansvar (den ene fra ungeindsatsen). Det primære i indsatsen er tæt kontakt og
hyppige samtaler mellem borgerne og tovholderne hver 14. dag eller månedligt efter behov.



I den indledende samtale mellem borgeren og tovholderen deltager kommunens Udsatteteam eller
Behandlerteam ofte, hvis borgeren i forvejen har kontakt til et af disse teams.



Der afholdes typisk mange samtaler, inden den første udgave af indsatsplanen laves, fordi der i
mange tilfælde inddrages flere samarbejdspartnere i den indledende afklaring.



En psykologisk konsulent fra jobcentret inddrages i komplicerede sager og giver tovholderne sparring, råd og vejledning om, hvad der er ”på spil”, og bruges fx også til at finde ud af, om/hvilken
specialundersøgelse, der skal iværksættes.



I den koordinerede afklaring samarbejdes ligeledes tæt med Social- og Distriktspsykiatrien. Bl.a.
yder Distriktspsykiatrien – om nødvendigt – sparring på sagerne, fx i vurderingen af, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at igangsætte et virksomhedsforløb. Eller der afholdes samarbejdsmøder med Distriktspsykiatrien, hvis der er en akut eller alvorlig situation.



Indsatsplanen udarbejdes og justeres løbende under de løbende samtaler.



Støtte fra jobcentrets mentor tilbydes fra første samtale til alle, uafhængigt af om borgeren har en
støtte-kontaktperson, da jobcentermentoren i modsætning til disse udelukkende har fokus på beskæftigelsesrettet støtte.



Der gives tilbud om fysioterapi eller fysisk træning i jobcentrets udførerafdeling, enten sideløbende
med samtaleforløbet eller under virksomhedsforløb.
Virksomhedskonsulenter inddrages, når der skal etableres praktikforløb. Der anvendes både enkeltpraktikker og virksomhedscentre afhængigt af deltagernes egne ønsker, samt af behovet for fx
at være på en mindre arbejdsplads.



I alt 10 borgere har deltaget i motivationsforløbet kaldet ”Nye veje”, der er udviklet og igangsat i
det sidste halve år af projektperioden. Nye veje er for borgere, der pga. massivt misbrug, angst mv.
ikke er umiddelbart klar til at komme i praktik. Forløbet starter fx med 5 hjemmesamtaler, der skal
bane vej for deltagelse i tilbud som motion, madlavning og samtaler om, hvad en evt. fremtidig
praktik kan indeholde. Motivationsforløbet fortsætter efter projektperiodens afslutning.
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Model over projekt ”Pit Stop”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Sagsbehandlere i jobcentret
gennemgår sagsstammerne og
visiterer til 1 af i alt 4 gennemgående tovholdere, der herefter er
fuldt myndighedsansvarlige.

Hvem: Kommunens Udsatteteam, kommunens Behandlerteam, en psykologisk konsulent, en jobcenteransat mentor og Distriktspsykiatrien.

Hvordan: Visitationen sker ud fra
kriterierne, at den enkelte enten
har misbrug, er psykisk sårbar eller
har begge problemer.

Deltagerprofil
58 % (112) er matchgruppe 2, og
42 % (81) fra matchgruppe 3.
62 % af deltagerne er under 30 år,
og 38 % er fra 30-65 år.
11 % har ikke afsluttet Folkeskolen
og 60 % har Folkeskolen som højeste, fuldførte uddannelse.
44 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
Misbrug, social udsathed og psykiatriske lidelser er de største barrierer for deltagerne for job/ uddannelse.

Resultater

Hvordan: Tovholderne varetager den koordinerede afklaring og inddrager fra sag til sag øvrige relevante
aktører. Den psykologiske konsulent inddrages som sparringspartner, så de enkelte forløb kan tilrettelægges hensigtsmæssigt ifht. den enkeltes udfordringer.

Individuel indsatsplan
Hvem: Borger og tovholder udarbejder og justerer løbende planen i samarbejde.
Hvordan: Ofte er der mange samtaler, før den første version af indsatsplanen laves. I samtalerne anvendes
et visuelt oversigtsredskab kaldet ”Pit-Stop” for at give større overskuelighed og forståelse for indsatsplanen.

Mentorstøtte
Hvem: En jobcenteransat mentor og tovholderne yder mentorstøtte. De misbrugere, der er i kontakt med
Udsatteteamet, modtager desuden fortsat støtte fra medarbejdere her.
Hvordan: Alle borgerne får under den første samtale tilbud om støtte fra den ansatte mentor. Der lægges
vægt på, at formålet med mentorstøtten er at bringe den enkelte tættere på selvforsørgelse ved at få
hjælp til at håndtere konkrete udfordringer ifht. at møde op på en arbejdsplads.

Virksomhedsforløb
Hvem: To virksomhedskonsulenter – den ene med ansvar for enkeltpraktikker og den anden med ansvar
for virksomhedscentre – etablerer og følger op på enkeltpraktikker.
Hvordan:
Virksomhedskonsulenterne sidder ”dør om dør” med tovholderne, så de nemt inddrages, når det er relevant. I nogle tilfælde fra første samtale, i andre tilfælde ad hoc under de løbende samtaler.
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For alle deltagere:
 5 % er kommet i job.
 12 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3:
 16 % (13 ud af 81) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 193 deltagere til projektet, hvilket er lidt over det forventede antal på 190.





179 (93 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
68 (35 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
10 (5 %) er kommet i job, og 23 (12 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
160 (83 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 62 % (119 deltagere) er under 30 år, og 38 % (74 deltagere) er fra 30-65 år.


Figuren nedenfor viser, at 112 deltagere er matchgruppe 2, mens 81 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 5 % (10) er kommet i job.
 12 % (23) er kommet i uddannelse.
Hos 12 % er der sket en vis progression:
 1 er kommet i job med løntilskud.
 1 er kommet i fleksjob.
 1 er kommet under revalidering.
 1 afventer uddannelsesoptag til august.
 1 er ommatchet til matchgruppe 1.
 18 er fortsat i virksomhedspraktik.







12 % (23) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
12 % (23) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, indstillet til førtidspension, afsoner fængselsstraf).
2 % (3) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
4 % (8) er afmeldt pga. ”andet”.
41 % (80) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 1/3 af borgerne (68 af de 193) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Primært i form
af enkeltpraktik.
 Hos de 1/3 (11 af de 33), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Intensiv støtte fra jobcenteransat mentor (LAB lovs finansieret)
 Den tætte mentorstøtte har skabt et tillidsforhold mellem mentor og borger. Mentorstøtten har
bevirket, at der hurtigt er ”løsnet op for” problemstillinger, som tovholderne efterfølgende har arbejdet videre på at løse sammen med borgerne.
 Mentoren, som er SOSU-uddannet, har en vis indsigt i sundhedsfaglige forhold og har fx i en række
tilfælde kunnet hjælpe deltagere med at få styr på deres medicinering.
 Beskæftigelsesrettet støtte har fx konkret bestået i at bearbejde borgernes evt. bekymring for at
påbegynde noget nyt og i at sikre en hensigtsmæssig opstart og fastholdelse gennem intensiv støtte, særligt i de første dage i praktikforløb.
 Jobcentret har ansat yderligere en mentor til den fremadrettede indsats for målgruppen.
Visuel indsatsplan, inddragelse og anerkendende tilgang har skabt progression i samtalerne
 Anvendelse af en visuel lettilgængelig version af planen har fungeret godt som samtaleværktøj.
 Borgerne er inddraget aktivt i udarbejdelsen af planen fx ved at skulle forholde sig til, om det er en
realistisk plan, og ved at medvirke til løbende at fastsætte nye delmål.
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Der har været anvendt en konsekvent metodisk tilgang for at fastholde borgernes ønsker og opstille mange delmål, så den udvikling, der sker, kan synliggøres, efterhånden som de opstillede delmål
nås.

Tæt samarbejde med kommunens Udsatteteam og sparring fra psykologisk konsulent i jobcentret
 Der er i projektperioden udviklet et tæt samarbejde mellem projektmedarbejdere og kommunens
Udsatteteam. Samarbejdet har fx bestået i, at medarbejdere fra Udsatteteamet har medvirket i de
første samtaler mellem tovholder og borger, eller i at tovholderne har deltaget i hjemmebesøg
sammen med Udsatteteamet. Udbyttet af samarbejdsformen har været en god førstekontakt og
koordinering af den videre indsats, hvilket har skabt motivation for forandring hos en række af de
borgere, der i forvejen var i kontakt med Udsatteteamet.
 Det tætte samarbejde har betydet, at det er lykkedes at holde fokus på misbrugsaspektet, samtidig
med at der er holdt fast i en beskæftigelsesrettet indsats, fordi borgerne har oplevet det som en
koordineret og sammenhængende indsats.
 Sparring og rådgivning fra den psykologiske konsulent til tovholderne fx om, hvordan borgere med
forskellige lidelser mest hensigtsmæssigt motiveres og tackles, har givet tovholderne sikkerhed i at
vurdere, om en given borger var klar til et virksomhedsforløb. Virksomhedsforløb har af den grund
kunnet etableres tidligt og målrettet den enkeltes behov.
Særlige udfordringer i projektet
 Det er ikke lykkedes at etablere det ønskede samarbejde med frivillige organisationer om et indledende motivationsforløb.
 Det er ikke lykkedes at anvende frivillige organisationer som trædestenspraktikker til særligt udsatte pga. få ansatte i de frivillige organisationer i et udkantsområde og pga. rimelighedskravet i forhold til merbeskæftigelse.
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Vallensbæk - ”På vej i virksomhedspraktik”
Fakta
Bevilling: kr.1.732.120
Målgruppe: matchgruppe 2 og 3, 30-65 år, mange i målgruppen med en psykisk lidelse, fysiske helbredsproblemer eller somatiske sygdomme
Forventet antal deltagere: 120
Faktisk antal deltagere: 132
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
223 i matchgruppe 2 og 155 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


2 koordinatorer er både mentorer og koordinatorer på forløbene. De arbejder tæt sammen og deler kontor med den virksomhedskonsulent, der etablerer og laver opfølgning på virksomhedstilbuddene. Koordinatorerne sidder desuden i de samme fysiske omgivelser som den ansvarlige for
motivationsforløbet ”Genvej til praktik”, som ofte bruges i projektet.



Visitation til indsatsen sker dels fra jobcentrets visitationsgruppe og dels efter gennemgang af eksisterende sager (uddybes i modellen på næste side).



Herefter består indsatsen af samtaleforløb med en koordinator, hvorunder indsatsplanen udarbejdes, og hvor mentorstøtten er en integreret del. Samtaleforløbet suppleres af et af disse 3 forløb:
1. Matchgruppe til og opstart i virksomhedspraktik direkte fra samtaler med koordinator og virksomhedskonsulent.
2. Deltagelse i ”Genvej til praktik”, der er et forløb på 10 timer ugentlig med fokus på motivation,
arbejdspladskendskab, sundhed og motion for borgere, der ikke umiddelbart kan matches til
praktik. Her er tilknyttet både psykolog, coach, sygeplejerske og sundhedskonsulent, som inddrages i den koordinerede afklaring.
3. Deltagelse i et forløb hos en af de private aktører, som jobcentret entrerer med. Et forløb hos
en af disse aktører består af coachende samtaler målrettet praktik og herefter et praktikforløb,
som aktøren etablerer og forestår opfølgning på.



Den koordinerede afklaring sker for alle borgeres vedkommende – uanset hvilket forløb de deltager
i – i samtaler med koordinatorerne og under rundbordssamtaler med relevante aktører (se mere
herom i modellen på næste side).



Mentorstøtte ydes til alle deltagere under forløbet af de 2 koordinatorer i ”Genvej til Praktik”
og/eller de private aktører. Støtten består fx i at følge de borgere, der har behov for det, til gældsrådgivning eller til behandling de første 4-5 gange.



Der anvendes både virksomhedscentre og enkeltpraktikpladser. I begge typer virksomhedsforløb
anvendes virksomhedsmentorer, og virksomhedskonsulenten følger op hver anden uge.



I projektperioden er der oprettet et nyt virksomhedscenter til meget skrøbelige borgere i fonden
Fountain House, der har særlig kompetence, hvad angår denne målgruppe.
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Model over projekt ”På vej i virksomhedspraktik”
Visitation

Koordineret afklaring

Resultater

Hvem: Jobcentrets visitationsgruppe for nyhenvendelse, sagsbehandlere og gennemgående koordinatorer.

Hvem: Borger, praktiserende læge, sagsbehandler, koordinator og efter behov andre fagpersoner som fx
psykolog, sygeplejerske, Distriktspsykiatri eller støttekontaktperson.

For alle deltagere:

Hvordan: Nye matchgruppe 2’ere,
der opfylder kriterierne, er løbende
visiteret. Desuden har sagsbehandlere i jobcentret og koordinatorer
løbende sammen udvalgt borgere
fra lister over målgruppen (matchgruppe 2 og 3). Borgerne er herefter kontaktet pr. brev. Sagsbehandlerne beholder myndighedskompetencen.

Hvordan: Den koordinerede afklaring sker under rundbordssamtaler, hvor borgeren deltager sammen med
de relevante af ovennævnte aktører, samt under samtaler med tovholderne.

 2 % er påbegyndt en
uddannelse.

Individuel indsatsplan
Hvem: Borger og koordinator
Hvordan: I samtalerne, hvor en meget overskuelig indsatsplan udarbejdes og anvendes som supplement til
et værktøj kaldet en ressourcevurdering, der understøtter dialogen om borgernes ressourcer. Indsatsplanen justeres løbende i samtalerne, og opnåede delmål og progression italesættes.

Mentorstøtte
Hvem: De gennemgående koordinatorer, ”Genvej til praktik” og de private aktører.

Deltagerprofil
83 % er matchgruppe 2, og 17 % er
matchgruppe 3.
Alle deltagere er 30- 65 år.

Hvordan: Hvor det har været nødvendigt, har koordinatorerne fx hentet og bragt borgerne, ringet til dem
om morgenen, sendt sms’er mv. for at sikre, at de er mødt op.

14 % har ikke afsluttet Folkeskolen,
47 % har Folkeskolen som højeste,
fuldførte uddannelse.

Virksomhedsforløb

70 % har mere end 5 års erhvervserfaring.
Misbrug og forsørgere fra socialt
hårdt belastede familier har været
de primære problemstillinger for en
række deltagere.

 7 % er kommet i job.

Hvem: En virksomhedskonsulent fra ”Genvej til praktik”, der desuden er ansvarlig for jobcentrets virksomhedscentre, etablerer og opfølger på praktikforløb. Desuden anvendes ”private aktører” i en række tilfælde til de samme funktioner.
Hvordan: Virksomhedskonsulenten er placeret i motivationsforløbet ”Genvej til praktik”, som en del af
deltagerne følger, og taler her løbende med deltagerne om praktikmuligheder. For borgere, der ikke deltager i forløbet, tilknyttes virksomhedskonsulenten under samtaler mellem borger og koordinator. Private
aktører, der er specialiserede i forskellige delmålgrupper, tilknyttes desuden for at etablere og følge op på
praktikker efter behov.
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Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 57 % (13 ud af 23) har
været i virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 132 deltagere til projektet, hvilket er en smule over det forventede antal på
120.





125 (95 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
85 (64 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
9 (7 %) er kommet i job, og 2 (2 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
121 (92 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagere er mellem 30 og 65 år.


Figuren nedenfor viser, at 109 deltagere er matchgruppe 2, mens 23 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse:
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet

Selvforsørgelse:
 7 % (9) er kommet i job.
 2 % (2) er kommet i uddannelse.
Hos 40 % er der sket en vis progression:
 5 er kommet i job med løntilskud.
 1 er kommet i fleksjob.
 3 er ommatchet til 1.
 43 er fortsat i virksomhedspraktik.
 1 afventer uddannelsesoptag til august.







21 % (28) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
6 % (8) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (flyttet, sygemeldt, indstillet til førtidspension, afsoning af fængselsstraf).
2 % (2) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (manglende motivation).
3 % (4) er afmeldt pga. ”andet”.
20 % (26) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 64 % (85 af de 132) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet. Knap 40 % af virksomhedsforløbene er etableret i virksomhedscentre, de øvrige i form af enkeltpraktikforløb.


Hos de 45 % (5 af de 11), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Indsatsplan har givet overblik og progression
 En god skabelon for indsatsplaner, hvor mål, delmål og indsatser er tydelige, har skabt overskuelighed for mange borgere.
 Anvendelse af indsatsplanen til at synliggøre opnåede delmål har skabt progression i forløbene.
Fokus på borgertilgang og involvering
 Der er lagt stor vægt på tilgangen i ”mødet” med borgerne for at skabe positive forventninger til
deltagelse i indsatsen. Fx gennem indledningsvist at sende et særligt KVIK-brev til borgerne. Brevet
ser anderledes ud end sædvanlige kommunale breve og har et andet sprog, der kommunikerer positivt om den håndholdte og sammenhængende indsats.
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2 gange i perioden er der afholdt fokusgruppeinterviews med flere borgere for at få en pejling af tilfredshed med og udbytte af den tilbudte indsats. Under interviewene kom borgerne bl.a. med 3
konkrete forslag, som jobcentret efterfølgende udviklede og etablerede som tilbud i indsatsen.
1. Tilbud om undervisning i håndtering af privat økonomi.
2. Tilbud om hjælp til at kunne anvende it i dagligdagen, fx hjælp til at oprette en e-mail.
3. Oprettelse af café-tilbud, hvor deltagerne kan mødes og udveksle erfaringer.
Alle disse tilbud videreføres efter projektets afslutning.
Udvikling af den koordinerede afklaring og det tværgående samarbejde
 Rundbordssamtalerne, hvor flere aktører har deltaget, er fx blevet brugt til at tale om praktik og til
at skabe tryghed forud for praktikstart.
 En eksisterende snitfladehåndbog for samarbejde mellem jobcenter og kommunens øvrige forvaltninger har bidraget positivt til etablering af parallelindsatser og koordinatorernes samarbejde med
andre aktører/indsatser i kommunen.
Høj andel i virksomhedspraktik trods tung målgruppe
 Det er lykkedes at få en stor andel af projektdeltagerne i praktik ved at benytte forskellige ”håndtag”:
o Fokus på matchgruppe til jobcentrets virksomhedscentre om muligt
o Oprettelse af et særligt virksomhedscenter til målgruppen i projektperioden
o Anvendelse af virksomhedscenterpladser i nabokommune
o Anvendelse af flere forskellige private aktører til at afholde samtale- og coachingforløb
samt etablere praktikker for en række deltagere.
Særlige udfordringer i projektperioden
 Der har været en begrænsning i muligheden for at benytte forløbet ”Genvej til praktik” som trædesten til praktik, da projektindsatsen kun råder over få pladser her.
 Det har været en løbende udfordring at finde relevante virksomhedspraktikker til gruppen af aktive
misbrugere.
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Aarhus - ”Unge på vej”
Fakta
Bevilling: kr. 5.527.500
Målgruppe: matchgruppe 2 + 3, 18-25 år, med psykiske problemer, misbrug, ADHD og manglende uddannelse og joberfaring som barrierer for at blive selvforsørgende
Forventet antal deltagere: 370
Faktisk antal deltagere: 358
Antal kontanthjælpsmodtagere fra aldersgruppen i målgruppen fordelt på matchgruppe i perioden i alt:
1714 i matchgruppe 2 og 528 i matchgruppe 3

Projektindsatsen


”Unge på vej”-indsatsen er forankret i jobcentrets afdeling Job og Trivsel (indsats for borgere med
særlige behov). Projektet har et tæt samarbejde med jobcentrets ungeafdeling Job og Uddannelse
(indsats for unge under 30 år – inkl. UU-vejledning), hvorfra de unge visiteres.



Syv gennemgående tovholdere med virksomhedskonsulentfunktioner varetager den løbende kontakt
og samtalerne med de unge under forløbet, der består af:
1. Afklarende samtaler om ønsker til job og uddannelse og drøftelse af den unges behov for hjælp
og støtte. Det kan fx være hjælp til at håndtere misbrugsproblemer, boligproblemer, psykiske
problemer eller økonomiske problemer.
2. Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb i økonomi, arbejdsmarkedskultur, samfundsforhold
samt kommunikation.
3. Virksomhedspraktik.



Indsatsplanen udarbejdes fra begyndelsen af forløbet i et samarbejde mellem den unge og tovholderen, og der lægges stor vægt på, at den unge inddrages aktivt i at lave planen og udføre de opgaver,
der aftales.



I løbet af 1-3 samtaler mellem den unge og tovholderen kobles en mentor på til at støtte den unge i
at nå sit mål og typisk også til at fastholde deltagelse i de planlagte aktiviteter.



I den koordinerede afklaring inddrages i mange sager en psykolog og en læge fra kommunens sundhedsteam og en psykiater (Sociallægeinstitutionen), som der er indgået fast aftale med. Herudover
inddrages en række andre aktører afhængigt af den enkelte unges behov (se hvem på modellen på
næste side).



1 ydelsessagsbehandler er fast tilknyttet indsatsen.



De gennemgående tovholdere i projektet er tillige alle virksomhedskonsulenter, og de står for at
etablere og følge op på virksomhedspraktikker. Virksomhedspraktikkerne etableres ofte med det
formål at afklare til uddannelse.



Virksomhedscentret ”Sjakservice”, der er forankret i Socialforvaltningen og har karakter af en socialøkonomisk virksomhed, er benyttet til 1/3 af de unge. (se mere herom i modellen på næste side).
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Model over projekt ”Unge på vej”
Visitation

Koordineret afklaring

Hvem: Sagsbehandlere i afdelingen Job & uddannelse visiterer til
tovholderne i ”Unge på vej”, der
ved visitationen får delvist myndighedsansvar.

Hvem: Sociallægeinstitutionen med psykolog og læge, misbrugscenter, psykiater, praktiserende læger,
ydelsesafdeling.

Resultater

Hvordan: Alle borgere i målgruppen er blevet visiteret til indsatsen
uden yderligere afgrænsninger.

Individuel indsatsplan

Hvordan: I samtaler mellem den unge og tovholderen afdækkes den unges behov, og de relevante samarbejdspartnere inddrages efter behov. I de fleste forløb inddrages ydelsessagsbehandleren.

Hvem: Den unge og den gennemgående tovholder.

72 % er fra matchgruppe 2, og 28
% er fra matchgruppe 3.

Hvordan: Første udgave af Indsatsplanen, der kaldes ”Min plan”, udarbejdes tidligt i forløbet. Om muligt
udfylder den unge selv den første side, hvor der skrives mål og delmål og afkrydses hvilke understøttende
beskæftigelses-, sociale- og sundhedsmæssige tilbud, der er behov for på vej mod målet. Planen er med i
alle efterfølgende samtaler som dialog og aftaleværktøj.

Alle er under 25 år.

Mentorstøtte

Deltagerprofil

30 % har ikke afsluttet Folkeskolen, 60 % har Folkeskolen som
højeste, fuldførte uddannelse.
56 % har ingen eller højst 1 års
erhvervserfaring.
En stor andel af de unge har dobbeltdiagnoser og begrænset eller
slet intet socialt netværk. Ca. 1 ud
af 4 har inden for det sidste 1½ år
været i kontakt med kriminalforsorgen.

Hvem: Et mentorkorps bestående af 20-25 mentorer, som typisk har erhvervserfaring fra social/beskæftigelsesområdet, anvendes flittigt.
Hvordan: Tovholderen laver matchet mellem den unge og mentor ud fra vurdering af ”kemi” og af, hvorvidt mentoren forventes at kunne motivere og ”flytte” den unge. Der laves en skriftlig mentoraftale om de
konkrete mentoropgaver og funktioner. I nogle tilfælde fortsættes støtten i en periode efter start på uddannelse eller job.

Virksomhedsforløb
Hvem: De gennemgående tovholdere og en særligt tilknyttet virksomhedskonsulent forestår etablering og
opfølgning på virksomhedsforløbene.
Hvordan: Enkeltpraktikker er den mest benyttede form for virksomhedsforløb. Herudover bruges Virksomhedscentre bl.a. ”Sjakservice”, der løser opgaver for andre virksomheder, fx vedligeholdelse af udendørsarealer, affaldshåndtering, diverse pakkeopgaver m.v. mod betaling. Sjakservice benyttes ofte som startpraktik inden udslusning til anden virksomhed.
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For alle deltagere:
 12 % er kommet i job.
 19 % er påbegyndt en
uddannelse.
Kun for matchgruppe 3
deltagere:
 45 % (46) har været i
virksomhedspraktik.
Resultaterne uddybes på
næste side under punkt 4.
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Nøgletal for projektet
Nedenstående nøgletal for projektet er hentet fra web-registreringen 1. okt. 2011-30. april 2013.
Jf. figur 1 og 2 er der visiteret 358 deltagere til projektet, hvilket er lidt under det forventede antal på 370.





344 (96 %) har fået udarbejdet en indsatsplan.
206 (58 %) er i eller har afsluttet et virksomhedsforløb.
44 (12 %) er kommet i job, og 68 (19 %) er påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
246 (69 %) er afmeldt af andre årsager.

1. Antal deltagere

2. Antal påbegyndte indsatsplaner, virksomhedsforløb
og afmeldt til job eller uddannelse

Resultater og erfaringer
3. Deltagernes fordeling på alder og match
 Alle deltagerne er under 25 år.


Figuren nedenfor viser, at 256 deltagere er matchgruppe 2, mens 102 er matchgruppe 3. Desuden
ses antallet fra matchgruppe 2 hhv. matchgruppe 3, der har været i virksomhedsforløb, og antallet
fra hver matchgruppe, der er kommet i selvforsørgelse.
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4. Deltagernes status ved afslutning af projektet
Selvforsørgelse:
 12 % (44) er kommet i job.
 19 % (68) er kommet i uddannelse.
Hos 20 % er der sket en vis progression:
 7 er kommet i job med løntilskud.
 1 er kommet i fleksjob.
 2 er kommet under revalidering.
 43 er fortsat i virksomhedspraktik.
 17 afventer uddannelsesoptag til august.







16 % (56) er overgået til eller afventer opstart på andet beskæftigelsesrettet tilbud.
18 % (66) er afmeldt, uden at det skyldes indsatsen (barsel, flyttet, sygemeldt, indstillet til førtidspension, afsoning af fængselsstraf).
11 % (40) er afmeldt, fordi de ikke profiterede af indsatsen (for meget fravær, manglende motivation).
1 % (5) er afmeldt pga. ”andet”.
3 % (9) er afmeldt pga. forsøgets afslutning.

Brug af virksomhedspraktik
 58 % (206 af de 358) har været i virksomhedspraktik undervejs i forløbet – heraf har 74 unge været
i praktik i et virksomhedscenter.
 Hos de knap 60 % (66 af de 112), som er kommet i job eller uddannelse, har forløbet rummet en
virksomhedspraktik.

Projektets egne erfaringer
Projektet vurderer, at nedenstående elementer har været særligt virkningsfulde i indsatsen.
Indsatsplanen har givet overblik og ejerskab
 Indsatsplanen ”Min plan”, der anvendes i alle samtaler og justeres efter behov, har fungeret godt.
Planen er blevet meget positivt modtaget af de unge, der bl.a. lægger vægt på, at den visuelle udformning bidrager til at få overblik over en ofte kompleks situation.
 Den unge er så vidt muligt selv pennefører på planen, der fungerer som et redskab til at planlægge
mål og midler på vejen mod job eller uddannelse.
 Der har været opmærksomhed på, at tilgangen, der benyttes, har betydning for udbyttet af indsatsplanen. De 7 gennemgående tovholdere har derfor løbende fået undervisning og supervision i
coaching og kommunikation, bl.a. når det gælder samtalen med den unge om indsatsplanen. Undervisningen har givet konsulenterne redskaber til at arbejde med borgeren om overbevisninger,
motivation mv. ud fra ansvarsbevidstgørende metoder.
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Et mentorkorps med forskellige kompetencer
 Projektet anvender mentorer fra et fast, eksternt mentorkorps. Mentorerne har forskellige kompetencer og erfaringer, og mentorerne matches med borgerne ud fra den konkrete mentoropgave og
borgerens behov. Korpset består af 20-25 mentorer, som typisk har erfaring fra social/beskæftigelsesområdet. Ca. halvdelen af de unge har fået tilknyttet en mentor.
 De gennemgående tovholderes mulighed for at lave gode match mellem den unge og en mentor er
fremmet af, at der har været en oversigt over mentorernes særlige kompetencer, og ved at tovholderne har haft mulighed for at tale med den enkelte mentor på en fælles informationsdag, hvor alle
mentorerne var tilgængelige.
 Mentorerne har ikke myndighedsansvar og opnår en meget tæt relation til de unge. Et målrettet
fokus sikres gennem en skriftlig aftale for hvert enkelt forløb, hvor opgaver og mål er beskrevet.
Mentorerne giver skriftlige tilbagemeldinger på udviklingen i forløbene til de gennemgående tovholdere.
 Den gennemgående tovholder (virksomhedskonsulenten) koordinerer samarbejdet mellem den
unges eksterne mentor og evt. virksomhedsmentor under virksomhedspraktikken.
 Mentorkorpset videreføres i den fortsatte indsats til målgruppen.
Let adgang til relevante tilbud
 At projektet kan trække på tilbud, som ligger internt i jobcentrets afdeling Job og Trivsel, er ifølge
indsatsgruppen en af de største styrker i projektet. Det gør det muligt at iværksætte parallelindsatser med få dages varsel. Bl.a. har projektet adgang til en psykiater, der står til rådighed for samtaler
med den unge, fx ved behov for udredning.
 Inddragelsen af ydelsessagsbehandleren i projektet har fungeret godt for den unge, da ydelsessagsbehandleren løbende i et forløb kan trækkes ind og hjælpe den unge med at få styr på sin økonomi. Tilgængelighed for akutte henvendelser har været positivt i samarbejdet og for den unge.
Særlige udfordringer i projektet
 At etablere virksomhedspraktikker til alle de unge i projektet har været en af de største udfordringer, fordi en stor gruppe af de unge er vanskelige at matche med ”almindelige” virksomheder. Jobcentret har derfor benyttet sig af virksomhedscentret ”Sjakservice” som en startpraktik inden udslusning til en anden virksomhed.
 Det har været en løbende udfordring at fastholde et konstant visitationsflow til projektindsatsen.
Visitationsflowet er forsøgt fastholdt via løbende dialog med afdelingsledere fra ungeindsatsen
”Job og Uddannelse”.
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