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Introduktion til de 7 info-ark
Formålet med dette materiale er at videregive vigtige erfaringer fra 25 kommuners arbejde med en struktureret kvalificeret beskæftigelsesindsatsindsats for borgere i ressourceforløb eller på langvarig kontanthjælp. Intentionen er at
inspirere de kommuner, der ønsker at udvikle deres virksomhedsrettede indsats for de udsatte borgere.
De 7 info-ark er baseret på best practice i de medvirkende kommuner i projekt Virksomhedscentre generation 2 i forhold til de vigtigste elementer i projektet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samarbejdet med virksomhederne
Virksomhedsmentorer
Arbejdsaftalen
Brug af progressionsmåling
Organisering internt i kommunen
Forebyggelse af frafald fra virksomhedspraktik
Vejen til job og uddannelse

Hvert info-ark er udformet, så de kan anvendes generelt og kan læses for sig, men det letter forståelsen af de øvrige
ark, hvis man først læser info-ark 1 om samarbejdet med virksomhederne.
Alle info-ark er udarbejdet af DISCUS i forbindelse med projekt Virksomhedscenter Generation 2. De 7 info-ark og andet
materiale om Virksomhedscenter generation 2 kan findes på:
star.dk

Kort om projektet Virksomhedscentre generation 2 (VCG2)
25 kommuner deltager i projekt Virksomhedscentre generation 2.
Målgruppen for projektet er personer i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere med komplekse
problemer, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i min. 2 år. Formålet med projektet er at udvikle
en landsdækkende ramme for beskæftigelsessporet som led i den samlede rehabiliterende indsats.
Projektets målbare succeskriterier er:
• Udsatte borgere i målgruppen kommer i længerevarende forløb på en rigtig virksomhed
• Borgerne i målgruppen oplever progression i forløbet på en virksomhed
• Flest mulige borgere fra målgruppen overgår fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse: får et ordinært job på fuld eller deltid, fleksjob eller begynder på en ordinær uddannelse
• Der udvikles konkrete modeller og metoder for, hvordan jobcentrene bedst muligt iværksætter og understøtter virksomhedsrettede forløb, hvor udsatte borgere oplever progression og
udslusning i forhold til arbejdsmarkedet.
Deltagende kommuner er Aalborg, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Hjørring, Aarhus, Randers, Hedensted, Skive, Holstebro, Ikast-Brande, Middelfart, Esbjerg, Assens, Vejle, Aabenraa, Haderslev, Kalund-
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borg, Slagelse, Halsnæs, Lolland, Holbæk, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund og Bornholm.
DISCUS varetager overordnet projektledelse i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne.
Det enkelte jobcenters projekt følger en lokal projektplan med mål og milepæle. Planen tages op på
indsatsgruppemøder i løbet af projektperioden, og den kan evt. justeres undervejs. I det enkelte praktikforløb anvendes en arbejdsaftale, som indgås af borger, virksomhed og jobcenter, samt et elektronisk progressionsværktøj som et redskab til at synliggøre udvikling i praktikforløbet.

Evaluering af Virksomhedscenter Generation 2 forventes gennemført medio 2016.
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