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1. RESUME
HOVEDKONKLUSIONER
Praktik i virksomhedscentre virker! Flere borgere på længerevarende kontanthjælp og i
ressourceforløb er kommet i beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob som følge af
virksomhedspraktik.
For det første har Virksomhedscenter Generation 2 projektet (VCG2) medført en kraftig stigning i
deltagelse i virksomhedspraktik. Evalueringen viser, at borgerne i høj grad deltager i
virksomhedspraktik. Omkring 75 % af deltagerne opnår mindst 13 ugers sammenhængende
virksomhedspraktik. Dette er markant flere end i den sammenlignelige kontrolgruppe, hvor den
tilsvarende andel blot er på ca. 10 %.
For det andet har deltagelsen i virksomhedspraktik en positiv effekt på borgernes
beskæftigelsesgrad. For borgere på kontanthjælp er der fra tre kvartaler efter start i VCG2 en
signifikant positiv effekt, som vokser med 4 procentpoint efter 70 uger. Evalueringen viser, at der
er ca. 13 %, der er i beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob efter 70 uger mod ca. 9 % i
kontrolgruppen. Det er primært en øget andel i fleksjob, der skaber den positive effekt. Også på
overgang til ledighedsydelse ses en positiv effekt, hvilket kan indikere en fremadrettet voksende
effekt på andelen, som kommer i fleksjob. Det forudsætter naturligvis, at de personer, som
overgår til ledighedsydelse, med tiden finder et fleksjob.
For borgere i ressourceforløb er der ligeledes en signifikant positiv effekt på andelen, som
kommer i fleksjob. Andelen, der kommer i fleksjob, er næsten tredoblet (fra 5 % til 14 %) som
følge af deltagelse i VCG2. Evalueringen finder endvidere en positiv effekt på andelen, som
overgår til ledighedsydelse (en stigning fra godt 2 % i kontrolgruppen til knap 10 % i
deltagergruppen), hvilket igen kan indikere, at der er endnu større fleksjobeffekter i vente.
For det tredje finder evalueringen, at sociale relationer mellem borger, jobcenter og virksomhed
er af afgørende betydning for at kunne bygge bro fra forsørgelse til selvforsørgelse. Mange af
borgerne er udsatte og har komplekse sociale og/eller fysiske udfordringer, og en mulig overgang
til selvforsørgelse handler for mange i høj grad om at finde tryghed og fodfæste på
arbejdsmarkedet. Evalueringen har fundet frem til i alt 13 faktorer, som understøtter en
succesfuld virksomhedspraktik. Blandt de væsentlige er, at der sikres et godt match mellem
borger, virksomhed og virksomhedsmentor, at virksomhedens medarbejdere klædes på til at
imødekomme borgerens udfordringer på bedst mulige vis, og at virksomhedspraktikken forløber
over en længere periode, hvor der er tid og ro til at borgeren kan blive fagligt og socialt integreret
på arbejdspladsen.
Det er endeligt af afgørende betydning, at jobcenteret har fokus på at skabe en god og tryg
overgang fra virksomhedspraktikken til (fleks)jobbet – gerne med aktiv inddragelse af
virksomhedskonsulenten og virksomhedsmentoren.
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1.1

OM PROJEKTET

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2016
sammen med 25 kommuner gennemført projekt Virksomhedscenter Generation 2. I alt har 2.582
borgere været igennem et virksomhedscenterforløb i perioden, heraf var 1.853 på kontanthjælp
med mindst to års sammenhængende ledighed bag sig, mens de resterende 729 var i
ressourceforløb. I alt 1.447 virksomheder har deltaget i projektet.
Baggrunden for projektet var, med afsæt i Førtidspensionsreformen fra 2013, at etablere og teste et
beskæftigelsesrettet spor i den rehabiliterende indsats. Det beskæftigelsesrettede spor skal sikre at
borgere i ressourceforløb og udsatte borgere, som har modtaget længerevarende kontanthjælp, får
aktive, længerevarende forløb på virksomheder, der kan bringe dem tættere på job eller
uddannelse.
Epinion har sammen med Metrica ved Michael Svarer og Michael Rosholm gennemført en evaluering
af VCG2-projektet, som formidles i nærværende rapport.
I evalueringen ses der på, hvem de deltagende borgere er, deres udbytte af deltagelsen i VCG2 og
effekten af indsatsen på korte og langsigtede mål analyseres. Der ’kigges ind i og rundt om’
forløbene på virksomhederne for at nå frem til, ’hvad der virker’ i forhold til at sikre maksimal effekt
fremadrettet.
Evalueringen bygger på en omfattende dataindsamling, hvor der indgår både registerdata,
progressionsmålinger, dokumentanalyser, spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative interviews
med borgere i målgruppen og centrale aktører fra både jobcentrene og virksomhederne.

1.1.1 Projektets målsætninger
VCG2-projektets langsigtede mål var, at borgere i målgruppen kommer i job eller starter uddannelse,
mens VCG2-projektet på den korte bane skulle understøtte, at borgere i målgruppen får et aktivt
tilbud på en virksomhed, der bringer dem tættere på job eller uddannelse. Der har i VCG2-projektet
været opsat følgende konkrete målbare succeskriterier:
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At borgere i målgruppen kommer i længerevarende aktive forløb på en rigtig virksomhed.
At borgerne i målgruppen oplever progression i forløbet på en virksomhed.
At flest mulige borgere i målgruppen overgår fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis
selvforsørgelse, dvs. får et ordinært job på fuld eller deltid, fleksjob eller begynder på en
ordinær uddannelse.
At 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.
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1.1.2 Projektets holdepunkter
I udgangspunktet skulle kommunerne selv tilrettelægge indsatsen i VCG2. Kommunerne skulle
imidlertid imødekomme ni holdepunkter, som er centrale for VCG2-indsatsmodellen. De ni
holdepunkter er fokuseret om tre centrale aktører, hhv. borgerne, virksomhederne og jobcentrene.
Nedenfor præsenteres de ni holdepunkter i kort form.
Holdepunkter rettet mod de deltagende borgerne:
De borgere, der indgik i projektet, skulle tilbydes forløb på ordinære arbejdspladser, og tilbydes den
nødvendige hjælp og støtte undervejs med et kontinuerligt fokus på progression. Det indebar, at:





Borgerne skal i forløb på en ordinær arbejdsplads med ordinært ansatte kolleger
Borgerne skal opleve altid at have støtte fra en virksomhedsmentor på virksomheden, når
borgeren er på arbejdspladsen
Borgerne skal igennem en tydelig arbejdsaftale opleve klare mål og klare rammer for
forløbet
Borgeren skal opleve, at jobcenteret understøtter forløbet, sikrer opfølgning og progression
via tæt kontakt mellem borger, jobcenterets aktører og virksomhe den igennem hele forløbet

Holdepunkter rettet mod de deltagende virksomhederne:
De virksomheder, der deltog i projektet, skulle have sikkerhed for, at den opgave, de påtog sig ved at
give tilbud til målgruppen, var understøttet af jobcenteret, og at det var en fælles opgave mellem
jobcenter og virksomhed. Det indebar, at:




Virksomheden skal have nem adgang til kommunen og en fast kontaktperson i jobcentret
Virksomheden skal opleve, at indsatsen foregår administrativt nemt og uden for meget
papirarbejde
Virksomheden skal opleve, at jobcentret står parat til at klæde virksomhedsmentorerne på
til at kunne håndtere personer med komplekse problemstillinger, bl.a. via opkvalificering og
netværk til virksomhedsmentorerne

Holdepunkter rettet mod de deltagende jobcentre:
Jobcentrene skulle sikre, at medarbejderne i jobcenteret havde ledelsesopbakning til at arbejde med
indsatsen og dermed et godt grundlag for at løfte opgaven og give borgere i målgruppen relevante
tilbud samt at understøtte virksomhederne i forløbet. Dette indebar, at:
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1.2

Jobcentret skal sikre en lokal ledelse af projektet, der kan medvirke til at organisere
indsatsen og sikre udvikling, udbredelse af viden, inddragelse af alle relevante aktører i
indsatsen
Jobcentret skal bidrage til, at der skabes dokumenterbar viden om udbredelse af
virksomhedscentre til personer med komplekse problemstillinger

OM INDSATSEN

Baseret på evalueringens datakilder og på vurderinger fra DISCUS, som har varetaget den
indsatsnære processtøtte til kommunerne, så har kommunerne i overvejende grad gennemført
projektet i henhold til indsatsmodellens ni holdepunkter. De største afvigelser relaterer sig til
anvendelsen af progressionsværktøj og arbejdsaftaler, dvs. konkrete redskaber, som understøtter
kommunens efterlevelse af et holdepunkt1 . Det er imidlertid evaluators vurdering, at disse afvigelser
spiller en mindre rolle i forhold til at vurdere den samlede indsatsmodels virkning for målgruppen i
VCG2.

1.2.1 Virksomhedscenter-modeller og virksomhedsmentorer
Jobcentrene har anvendt forskellige samarbejdsmodeller for samarbejdet med virksomhederne.
Hvor nogle virksomheder har haft en fast aftale med jobcenteret om løbende at stille pladser til
rådighed for borgere i praktik, så har andre virksomheder anvendt en mere ad hoc tilgang, hvor der
er blevet etableret enkeltpladser for borgere ved behov. Disse mere ad hoc prægede samarbejder er
typisk blevet anvendt for at sikre et match med borgerens interesseområde eller jobmål. Der findes
imidlertid også en række mellemliggende modeller. Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige
samarbejdsmodeller, som er anvendt af de deltagende jobcentre i projektet.

1

Selvom der er afvigelser i brugen af disse redskaber, så viser evalueringen imidlertid, at der i de fleste forløb
alligevel har været et fokus på progression i timeta l og arbejdsopgaver, og at der har været indgået aftaler om
arbejdsforhold, timetal og arbejdsopgaver forud for borgerens opstart i et virksomhedscenterforløb. Det er
blot sket uden brug af de to redskaber.
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Tabel 1. Virksomhedscentermodeller

Indhold

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Fast aftale

Forhåndsaftale

Ad hoc

Klyngevirksomhedscenter

Fast aftale om én
eller flere faste
praktikpladser på
virksomheden

Forhåndsaftale om
én eller flere ikkefaste praktikpladser
på virksomheden

”Ad hoc”-aftaler,
hvor virksomheden
opsøges og pladsen
etableres, når en
borger skal tildeles
en plads.

Udbredelse

Alle jobcentrene har
anvendt denne
model i en vis
udstrækning. De
fleste har dog
kombineret den med
en eller flere af de
øvrige modeller

Knap halvdelen af
jobcentrene har
anvendt denne
model. Dog typisk i
kombination med de
øvrige modeller.

Denne model er
anvendt af ca. en
tredjedel af
jobcentrene. Knap
hver sjette
kommune anvender
modellen som
primær model, og
knap hver sjette
anvender den som
sekundær model.

Klyngevirksomhedscenter, hvor flere
virksomheder går
sammen i ét center,
hvor borgerne
kommer i praktik i
dem alle.
Et jobcenter har
anvendt denne
model som den
primære model.
Tre jobcentre har
anvendt modellen i
mindre grad som et
supplement til de
øvrige modeller.

Kombineres oftest
med model 1, og
anvendes oftest ift.
mindre
virksomheder.

Alle borgere, som har deltaget i VCG2, er blevet tilknyttet en fast virksomhedsmentor i deres forløb
på virksomheden. Virksomhedsmentoren hjælper borgeren til rette på arbejdspladsen, introducerer
og understøtter borgerens arbejdsopgaver samt understøtter borgerens sociale integration på
arbejdspladsen. Mentorrollen varetages typisk af en enkelt medarbejder i virksomheden, mens
enkelte virksomheder med mange borgere i praktik har flere virksomhedsmentorer. Der kan ikke
identificeres noget entydigt mønster i forhold til hvem på virksomheden, der varetager
mentorrollen. I nogle virksomheder, særligt de mindre, er det typisk lederen selv, mens det i andre
virksomheder er en mellemleder eller en erfaren medarbejder med flair for opgaven.
Der er meget stor forskel på, hvor meget tid den enkelte virksomhedsmentor afsætter til sine
mentoropgaver. Spørgeskemaundersøgelser viser, at antallet af timer, som virksomhedsmentorerne
anvender på mentoropgaver på ugentlig basis, varierer meget. Årsagen hertil er blandt andet, at
8
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virksomhederne udstikker nogle meget forskellige rammer for mentoropgaven. For en stor andel af
mentorerne er der ikke afsat et specifikt antal timer til rollen, og mange skal finde tid til
mentoropgaverne blandt deres øvrige arbejdsopgaver. Størstedelen af mentorerne oplever dog, at
de har tilstrækkelig med tid til at varetage deres mentorrolle.

1.2.2 Jobcenterets organisering og rollevaretagelse
I størstedelen af jobcentrene anvendes en kendt/traditionel bestiller-udfører-model, hvor rollerne
mellem den koordinerende sagsbehandler, virksomhedskonsulenten og den sociale mentor er skarpt
opdelt i en myndighedsudøvende rolle som ”bestiller” (sagsbehandleren) og en praktisk
indsatsfokuseret rolle som ”udfører” (virksomhedskonsulent og social mentor).
Undervejs i projektforløbet er der imidlertid i flere kommuner sket en opblødning af den ellers
meget skarpe opdeling mellem bestiller og udfører. Det er dog primært sket gennem nye
organisatoriske konstellationer og samarbejdsformer end ved egentlig ophævelse af den
traditionelle BUM-model.
Kigges der nærmere på de tre aktørers ansvarsområder, så indtager virksomhedskonsulenten en
meget central plads, hvorimod den koordinerende sagsbehandler har en mere tilbagetrukket rolle.
Alle borgere i indsatsen haft en koordinerende sagsbehandler tilknyttet. Evalueringen viser, at
sagsbehandleren altid er involveret i opstartsfasen og som udgangspunkt laver den indledende
introduktion til virksomhedspraktikken, herunder de særlige muligheder i VCG2-indsatsen, ligesom
at sagsbehandleren også arbejder med indledende indvendinger, bekymringer og modstand fra
borgerens side. Dette synes at være basismodellen i alle kommuner. Men herfra bliver processen
mere forskelligartet på tværs af kommunerne, og processen kan endda også være forskelligartet
internt i kommunen.
I nogle kommuner visiterer sagsbehandleren med det samme borgeren til en virksomhedskonsulent
via en mere eller mindre formaliseret visitationsprocedure, hvorefter virksomhedskonsulenten tager
over og har den primære kontakt med borgeren. I andre kommuner afholder sagsbehandleren,
virksomhedskonsulenten og borgeren fælles rundbordssamtaler, som danner et fælles
udgangspunkt for virksomhedskonsulentens og borgerens videre proces.
Når først borgeren er blevet udplaceret i en virksomhedspraktik, træder sagsbehandleren ofte i
baggrunden og indtager en mere monitorerende position. Virksomhedskonsulenten har oftest den
primære kontakt med borgeren under virksomhedspraktikforløbet. Det er typisk
virksomhedskonsulentens ansvar at afklare praktikønsker, finde virksomhedspraktik og understøtte
borgeren i forbindelse med opstarten. Det er også typisk virksomhedskonsulenten, som forestår det
opfølgende arbejde med borgeren under praktikforløbet, herunder håndtering af fravær, ligesom
det er virksomhedskonsulenten, som har den løbende dialog med virksomhed og
virksomhedsmentor.
9
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Der har været sociale mentorer tilknyttet i flere af borgerforløbene i VCG2-projektet. Det varierer
imidlertid kommunerne i imellem, hvor stor anvendelsen af sociale mentorer har været, og i flere
kommuner er rollen som social mentor varetaget af virksomhedskonsulenten.

1.3

OM EVALUERINGENS RESULTATER

1.3.1 Effekter i forhold til opstart og fastholdelse af praktik og afgang til job
Til at undersøge effekten af virksomhedspraktik har evalueringen anvendt en propensity score
matching strategi, hvor tilgængelig register-information anvendes til at konstruere en gruppe af
individer, som er sammenlignelige med deltagerne i VCG2-projektet på en række målbare
karakteristika, og som gør det muligt at måle effekten af VCG2-indsatsmodellen.
Retter man først blikket på overgangen til virksomhedspraktik, så har det været en stor succes. Som
det ses i nedenstående tabel, opnår 1921 af de i alt 2582 borgere, svarende til knap 75 %, mindst 13
ugers virksomhedspraktik, hvilket er markant mere end i sammenligningsgruppen, hvor den
tilsvarende andel er på ca. 10 %. Andelen, som opnår mindst 13 ugers praktik, er nogenlunde lige
stor blandt ressourceforløbsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere, mens ande len af borgere i
ressourceforløb er lidt større, når der kigges på de borgere, som opnår både 26 og 39 ugers
virksomhedspraktik. Samlet set viser evalueringen altså, at VCG2-projektet i overvejende grad er
lykkedes med bringe målgruppen ud i virksomhedsrettede forløb og fastholde den der i minimum 13
uger, som i VCG2-projektet er minimumsdefinitionen på et længerevarende forløb.
Tabel 2. Længde af virksomhedspraktik

Borgere i alt
Mindst 1 uges virksomhedspraktik
Mindst 13 ugers virksomhedspraktik
Mindst 26 ugers virksomhedspraktik
Mindst 39 ugers virksomhedspraktik

Kontanthjælpsmodtagere
1853
1759 (95%)
1346 (73%)
672 (36%)
309 (17%)

Borgere i ressourceforløb
729
698 (96%)
575 (79%)
311 (43%)
132 (18%)

Rettes blikket mod overgangen til ordinær ansættelse, så viser VCG2-projektet også gode effekter.
For både borgere i ressourceforløb og på kontanthjælp gælder, at der er en signifikant positiv effekt
på overgang til ordinær ansættelse, som hidrører overgangen til fleksjob. Analysen viser endvidere,
at effekterne er forholdsvist bredt funderede, når der undersøges for relevante baggrundsvariable
som fx uddannelse og ledighedshistorik. Dog er effekten størst og kun signifikant for etniske
danskere, mens der for deltagere med anden etnisk oprindelse end dansk findes mindre og
insignifikante effekter. Nedenfor uddybes resultaterne af effekten for henholdsvis borgere på
kontanthjælp og borgere i ressourceforløb.
Borgere på kontanthjælp
10
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For kontanthjælpsmodtagerne er der fra tre kvartaler efter indsatsstart en signifikant positiv effekt,
som vokser til 4 procentpoint efter 70 uger. Evalueringen viser, at der er ca. 13 %, der er i
beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob efter 70 uger mod ca. 9 % i kontrolgruppen. Det er primært
en øget andel i fleksjob, der skaber den positive effekt. Figur 1 viser effekten på andelen i fleksjob.
Figur 1. Effekten af VCG2 på andel i fleksjob

Der er en nogenlunde ens udvikling i andelen, der overgår til fleksjob i deltagergrup pen og
kontrolgruppen i de første 35 uger. Herefter er der en tydelig stigning i afgangen til fleksjob for
deltagergruppen. Dette afspejles i en statistisk signifikant positiv effekt, der stiger til ca.4
procentpoint 70 uger efter indsatsstart. Andelen i fleksjob målt efter 70 uger er således 3 gange
større i deltagergruppen end i kontrolgruppen (6 % versus 2 %), omend der dog stadig er tale om
relativt små andele. Alt i alt er der således en signifikant positiv effekt på andelen, der overgår til et
fleksjob, og den ser ud til at være kraftigt voksende over tid.
Analysen finder endvidere, at der er en positiv effekt på overgang til ledighedsydelse, hvilket kan
indikere en fremadrettet voksende effekt på andelen, som kommer i fleksjob. Det forudsætter
naturligvis, at de personer, som overgår til ledighedsydelse med tiden finder et fleksjob.
Borgere i ressourceforløb
For borgere i ressourceforløb findes også en signifikant positiv effekt af indsatsen. Igen er det
primært en øget andel i fleksjob, der skaber den positive effekt. Andelen, der kommer i fleksjob, er
næsten tredoblet (fra 5 % til 14 %) som følge af Virksomhedscenter Generation 2.
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Figur 2. Effekten af VCG2 på andel i fleksjob

Evalueringen finder endvidere en positiv effekt på andelen, som overgår til ledighedsydelse (en
stigning fra godt 2 % i kontrolgruppen til knap 10 % i deltagergruppen), hvilket igen kunne antyde, at
der er endnu større fleksjob-effekter i vente.
Betydningen af egen tro på job
Som et led i projektet er der løbende blevet lavet progressionsmålinger for borgerne. Her har
borgerne, virksomhedsmentoren og jobcenteret hver tredje måned skulle svar på en række
spørgsmål om borgerens trivsel og fremskridt. Progressionsmålinger er baseret på gentagne
besvarelser af et sæt spørgsmål om trivsel (WHO-5 trivselsmålingen) og nogle mere
arbejdsrelaterede spørgsmål. Der har været en relativ svag fidelitet på gennemførelsen af
progressionsmålingerne, så datamaterialet er ret spinkelt.
Evalueringen viser imidlertid, at troen på job øger sandsynligheden for at ledige overgår til
beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob. Borgerne selv har gennemført færrest besvarelser, mens
jobcentermedarbejderne har gennemført flest. Der har været progression (fx bedre trivsel) at spore i
knap en fjerdedel af alle gentagne besvarelser, mens der har været regression (fx dårligere trivsel) i
lidt flere. Med undtagelse af troen på job er der ret svag forklaringskraft for de øvrige
progressionsspørgsmål.

1.3.2 Centrale faktorer for succesfulde forløb
Evalueringen har med afsæt i et omfattende datamateriale bestående af kvalitative interviews med
mere end 100 borgere og aktører i indsatsen, herunder en 360 graders gennemgang af en række
succescases, kortlagt en række faktorer, der i særlig grad synes at understøtte et succesfuldt forløb i
VCG2. Disse faktorer kan inddeles i tre vinkler hhv. borgervinklen, virksomhedsvinklen samt
jobcentervinklen. Hvor faktorerne for borgeren med fordel kan tænkes i tre faser – opstart,
undervejs og afslutning af praktikken – går faktorerne for virksomheden og jobcenteret på tværs af
faserne.
En fællesnævner for størstedelen af faktorerne er sociale relationer – det kan være mellem borgeren
og virksomhedsmentoren, og mellem borgeren og jobcenteret, men også mellem
12
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virksomhedsmentoren og jobcenteret. Med målgruppen for indsatsen i mente finder evalueringen,
at sociale relationer kan være af afgørende betydning for at kunne bygge bro fra forsørgelse til
selvforsørgelse. Mange af borgerne er udsatte og har komplekse sociale og/eller fysiske
udfordringer, og en mulig overgang til selvforsørgelse handler for mange i høj grad om at finde
tryghed og fodfæste på arbejdsmarkedet. I det følgende præsenteres de enkelte faktorer for hver af
de tre vinkler.
Borgervinklen
1. Borgerens motivation for praktikken og job har en positiv betydning for praktikforløbet, men
den er der sjældent fra starten. Motivation kan fremmes gennem et eller flere besøg på en
virksomhed forud for valg af praktiksted, eller motivation kan komme i kraft af selve praktikken.
Evalueringen viser, at jobcenteret kan arbejde med borgernes motivation på forskellig vis.
Borgernes motivation kan øges ved, at jobcenteret afsætter tid til den indledende dialog med
borgeren, hvor der spørges til borgerens ønsker/drømme om job og lyttes til bekymringer. Ved
mere usikre borgere kan et eller flere besøg på praktikstedet hjælpe motivationen på vej, da det
kan være med til at afmystificere virksomhedspraktikken.
2. Det er afgørende for praktikkens succes at få lavet et godt og rigtigt match af borger,
virksomhed og virksomhedsmentor. Evaluering har identificeret fire typer af hensyn, som
jobcentrene kan tage, når de matcher borger og virksomhed: Socialt, fysisk, jobmål og logistisk.

Figur 3. Typer af match

SOCIALT
MATCH

FYSISK MATCH

MATCH PÅ JOBMÅL

LOGISTISK MATCH

Socialt match. Det sociale match af borgeren og virksomhedsmentoren er afgørende for praktikkens
succes. I det sociale match besidder virksomhedsmentoren de nødvendige sociale kompetencer, der skal
til for at give borgeren det bedst mulige praktikforløb.
Det sociale match er særligt vigtigt ved psykisk og mentalt svage borgere.
Fysisk match. Det fysiske match skal findes mellem borgeren og arbejdsopgaverne snarere end
mellem borgeren og virksomheden. Hvis borgeren kræver væsentlige fysiske skånehensyn, er det
vigtigt at tilrettelægge arbejdsopgaverne og arbejdstiden efter dette.

Match på jobmål. Match på jobmål kan være relevant for meget målrettede
borgere, der enten i kraft af tidligere uddannelse eller arbejdsliv har en tydelig faglig
profil, som de ønsker at bibeholde, eller blot borgere, som har en meget klar ide om,
hvad de gerne vil arbejde med.
Logistisk match. Match af borger og virksomhed, der bygger på logiske
forhold, fx transportudgifter eller transporttid.

Særligt vigtigt er det sociale match, hvor virksomhedskonsulentens sociale kompetencer og
ressourcer stemmer overens med borgerens behov. Fokus på match på jobmål kan være godt
for de borgere, som har et veldefineret jobmål og/eller en klar interesse for et arbejdsfelt. Men
for borgere med en mere diffus interesseprofil eller borgere med komplekse psykiske og sociale
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problemstillinger, kan matchet med fordel ske med udgangspunkt i de sociale relationer, hvor
virksomhedsmentorens sociale kompetencer og ressourcer samt rammerne for det sociale
arbejdsfællesskab på en virksomhed stemmer overens med borgerens behov for social støtte.
3. Det er vigtigt at få opstillet et klart mål for praktikken – et mål, som også borgeren selv tror på.
Dette sker bedst ved, at alle mål og indsatser drøftes i fællesskab blandt jobcenteret,
virksomhedsmentoren og borgeren, således at der bliver tale om en samlet og
sammenhængende indsats. Slutmålet skal være tydeligt og give retning for forløbet. Små
overskuelig delmål giver basis for små hurtige succeser, hvilket understøtter borgerens
motivation og selvtillid.
4. Løbende, fleksibel justering af timetal, fremmødedage og arbejdsopgaver giver borgeren ro og
mod til at prøve grænser og fremmer samtidig motivationen for at være i praktik. Det rigtige
timetal for praktikken rammes sjældent fra starten, og det har vist sig at være givtigt for
borgerens arbejdsprøvning, at timetal, arbejdsdage og arbejdsopgaver har kunne blive justeret
både op og ned.
5. Evaluering finder indikationer på, at længerevarende praktikker på mere tre måneder, og ofte
mere end seks måneder, har en positiv betydning for praktikforløbets udfald. Lange
praktikperioder giver tid og ro, hvorved borgerens sociale tilknytning og tryghed til
virksomheden øges, hvilket igen har en positiv betydning for borgerens udvikling af
arbejdsevnen. Gennem længerevarende praktikperioder kan en mere reel afprøvning og
udvikling af borgeren foretages, da borgerens reelle ressourcer først viser sig, når de sociale
relationer er på plads, og borgeren føler sig tryg på arbejdspladsen.
6. Borgere, der oplever at være fagligt og socialt inkluderet på arbejdspladsen, får større udbytte
af deres virksomhedspraktik. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at borgeren under
virksomhedspraktikken får lov til at varetage opgaver, som har en reel værdi for virksomheden,
da det fremmer borgerens selvtillid og understøtter en positiv forpligtelse over for
virksomheden. Disse forhold forstærkes yderligere, hvis borgeren undervejs får egne
afgrænsede ansvarsområder.
7. Cirka halvdelen af de borgere, der indgår i den kvalitative evaluering, og som kommer i fleksjob
eller ordinær beskæftigelse, får arbejde på deres praktikvirksomhed. Ud af disse får
størstedelen arbejde på en privat virksomhed. Den kvalitative evaluering finder således klare
tendenser på, at der er størst mulighed for efterfølgende ansættelse ved private virksomheder.
Dette kan skyldes, at beslutningsprocesserne typisk er kortere, og at økonomien kan være mere
fleksibel.
8. Evalueringen viser, at manglende fokus på overgange fra praktik til beskæftigelse eller anden
praktik kan have kritisk betydning for borgerens fremskridt. Generelt har der manglet fokus på
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denne del i mange jobcentre, hvor der ofte er en tendens til silotænkning. Ev alueringen finder
følgende positive faktorer for den gode overgang:
 Det næste skridt – hvad enten det er visitation til fleksjob eller ny praktikperiode –
forberedes parallelt, imens borgeren er i praktik, således der ikke opstår
overgangsperioder, hvor borgeren er i venteposition.
 Den samme virksomhedskonsulent fortsætter med at have kontakt og være ansvarlig for
borgeren i overgangsfasen
 Borgeren fortsætter i praktik på virksomheden, indtil der er fundet et fleksjob, frem for
at gå passivt og vente
 Virksomhedskonsulenten inddrages aktivt i afslutningsfasen – enten i form af
overlevering af borgeren til nye aktører i jobcenteret eller i form af deltagelse på møder i
rehabiliteringsteamet. I mange jobcentre udskiftes alle borgerens kontaktpersoner ofte i
forbindelse med at borgeren visiteres til fleksjob, hvilket kan have store konsekvenser
for netop den gruppe af borgere, som indgår i projektet.

Faktorer relateret til virksomheden
1. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at virksomheden er klædt på til mødet med borgeren. Dette
gælder både virksomhedsmentoren og de nærmeste kolleger, som har den daglige kontakt med
borgeren. I projektet er dette sket på forskellig vis: gennem mentorkursus, mentornetværk samt
besøg af virksomhedskonsulenten på virksomheden. Der er ingen sammenhæng mellem de
forskellige typer af kvalificeringsaktiviteter og succes, det er blot vigtigt, at det sker, og ikke
nødvendigvis hvordan det sker – hertil er virksomhederne og deres konkrete behov for
forskellige.
2. Et godt og tæt samarbejde mellem virksomhed og jobcenteret er afgørende for at kunne lave et
praktikforløb for borgeren. Evalueringen viser, at et godt samarbejde hviler på et godt gensidigt
kendskab mellem virksomhedskonsulenten og virksomhedsmentoren. For at kunne lave det
rette (sociale) match mellem borger og virksomhed, er det nødvendigt at
virksomhedskonsulenten kender sine samarbejdende virksomheder og virksomhedsmentorernes
personlighed. Herudover er det vigtigt, at virksomhedsmentoren oplever at få sparring og hjælp
fra virksomhedskonsulenten i det daglige arbejde med borgeren, og at de bliver lyttet til og taget
med på råd, når konkrete problemer skal løses. Det er vigtigt, at jobcentrene anerkender, at
virksomhedsmentorerne investerer tid og ressourcer i borgerne, og at de derfor i respekt og
anerkendelse af deres indsats forventer at blive lyttet til.
Faktorer relateret til jobcenteret
1. Evalueringen viser helt tydeligt, at virksomhedskonsulenten har haft den afgørende
faciliterende rolle i forhold til at bringe de centrale faktorer for succesfulde forløb i spil i
virksomhedspraktikken. Virksomhedskonsulenten skal sikre et godt match mellem borger og
virksomhed, han/hun skal klæde virksomheden på i forhold til borgerens behov, skal støtte
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borgeren og følge op på praktikforløbet samt skal understøtte både borger og virksomhed i en
eventuel mulig efterfølgende ansættelse af borgeren på virksomheden.
2. En social mentor kan være en hjælp for nogle borgere, men det er ingen forudsætning for
succes. Cirka halvdelen af de deltagende borgere i projektet har haft en social mentor tilknyttet.
Blandt de mest udsatte borgere har der være gode erfaringer med at bruge en social mentor til
den forudgående modnings- og motivationsproces i opstartsfasen. Andre har haft glæde af en
social mentor, når praktikaftalen er i hus, og borgeren skal have hjælp til at komme afsted, fx
hjælp til at komme op om morgenen, hjælp til at træne egen transport til virksomheden og
lignende. Et vigtigt fund i forhold til den sociale mentor er dog, at det nærmere er funktionen
end personen, der er vigtig. Der er således gode erfaringer med at lade mentorfunktion indgå
som en del af anden rollevaretagelse i indsatsen, særligt som en del af rollen som
virksomhedskonsulent. Denne rollekombination sikrer, at jobfokus er det centrale
omdrejningspunkt for mentorindsatsen, og det understøtter ydermere den sammenhængende
indsats.
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1.4

OPSAMLENDE KERNEELEMENTER FOR JOBCENTRENES SUCCES
MED VIRKSOMHEDSCENTERFORLØB FOR MÅLGRUPPEN

Med afsæt i evalueringen kan der opstilles en række kerneelementer for jobcenterets succes med
virksomhedscenterforløb for borgere i ressourceforløb eller på længerevarende kontanthjælp. Disse
er fremstillet i modellen nedenfor. I de virksomhedsrettede indsatser, der er fulgt i kølvandet på
VCG2-projektet (fx JobFirst, Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb og Bedre Ressourceforløb), og som
i 2016 og 2017 implementeres i en række af landets kommuner, så har STAR ydermere fokus på
opnåelse af ordinære løntimer både undervejs i og uden for perioder med virksomhedspraktik. Dette
fokus var ikke en del VCG2-projektet eller evalueringen heraf, og indgår derfor heller ikke i modellen
nedenfor.
Figur 4. Kerneelementer for jobcenterets succes med virksomhedscenterforløb for målgruppen

OPSTART INDEN PRAKTIKKEN

UNDERVEJS I PRAKTIKKEN

 Skab et godt match
mellem borger og
virksomhed – det sociale
match er især vigtigt for et
godt forløb.

 Vær fleksibel ift. justering af praktiklængde,
timetal, fremmødedage og arbejdsopgaver.
Det gør borgeren tryg.

 Opsæt klare mål og
delmål sammen med
borgeren. Det giver
retning og synliggør de
små succeser.
 Motivation fremmer et
godt forløb, men vent ikke
på motivationen - ofte
kommer den først
undervejs i forløbet.
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 Understøt social inklusion på virksomheden
via fast kontaktperson og fokus på
opbygning af kollegaskab. Det giver
borgeren et tilhørsforhold og understøtter
fastholdelse

 Understøt faglig inklusion på virksomheden
via reelle arbejdsopgaver, som har værdi
for virksomheden, og gerne med tilføjelse
af små afgrænsede ansvarsområder over
tid. Det øger selvtillid og tro på job.
 Følg med i borgerens fremskridt og skab
rammerne for åben og tæt kontakt mellem
borger, jobcenter og virksomhed. Det
understøtter et udbytterigt forløb.

PRAKTIKKENS AFSLUTNING
 Hold fokus på
sammenhæng i
overgange. Det er vigtig
for at fastholde resultater
skabt i praktikken.
 Opsøg mulighed for
efterfølgende ansættelse
på virksomhed eller i
virksomheds netværk.
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2. INTRODUKTION TIL EVALUERINGEN
Nærværende rapport er en evaluering af VCG2-projektet. Evalueringen er foretaget i et samarbejde
mellem Epinion og Metrica ved Michael Svarer og Michael Rosholm fra slutningen af 2013 til
sommeren 2016.

2.1

EVALUERINGENS FORMÅL

VCG2-projektet læner sig i sit rationale op ad eksisterende viden, der peger på, at
virksomhedsrettede indsatser har god effekt også for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Det har
en række tidligere pilotprojekter gennemført i regi af STAR. Vismandsrapporten fra efteråret 2012
dokumenterede det, og tilsvarende resultater er siden hen påvist i en række andre studier. VCG2indsatsrammen har imidlertid ikke været afprøvet som en samlet model .
På denne baggrund er det grundlæggende formål med evalueringen af VCG2, at afdække:




2.2

Effekten af VCG2-indsatsen, målt på andelen der kommer i længerevarende aktive forløb på
en rigtig virksomhed, andelen der oplever progression i forløbet på en virksomhed og
andelen der overgår fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse, dvs. får et
ordinært job på fuld eller deltid, fleksjob eller begynder på en ordinær uddannelse.
Hvorfor og hvordan indsatsen har fungeret, herunder hvilke holdepunkter og
understøttende faktorer, der har særlig positiv betydning for succe s på indsatsens
succeskriterier

EVALUERINGENS DATAGRUNDLAG

Til at give svar på, om og i hvilket omfang VCG2 har opnået de ønskede effekter, er der gennemført
en kvantitativ effektanalyse af uddannelses- og beskæftigelseseffekter. Data til den kvantitative
evaluering kommer dels fra registreringsværktøjet, dels fra DREAM og dels fra en række
administrative registre i Danmarks Statistik.
Fra registreringsværktøjet findes startdatoer for deltagelse i projektet, information fra de løbende
progressionsmålinger, information om tilknyttede jobcentermedarbejdere og virksomhedsmentorer,
indgåede arbejdsaftaler m.m.
Fra DREAM findes ugentlig information om deltagelse i aktive indsatser, herunder
virksomhedspraktik samt information om modtagne offentlige ydelser, li ge som der er en markering
af modtaget e-indkomst (beskæftigelse). Den benyttede version af DREAM løber frem til og med
marts 2016 og muliggør dannelse af en detaljeret arbejdsmarkedshistorik for hver enkelt borger.
Fra Danmarks Statistik inddrages information om familieforhold, etnicitet, geografisk placering,
helbredsoplysninger i form af diagnoser, opnået uddannelse, kriminalitetshistorik, formue og gæld,
anbragte børn, registreret misbrug, mv.
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Data fra registreringsværktøjet og DREAM er leveret til Danmarks Statistiks Forskningsservice og er
koblet sammen med data fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har herefter udtrukket en
grundpopulation af borgere på enten kontanthjælp/ledighedsydelse eller i ressourceforløb i mindst
et af årene 2013-15.
Til at give svar på hvorfor og hvordan VCG2 virker, er der gennemført en række analyser baseret på
flere datakilder, som hver især og sammen belyser forskellige dele af evalueringens fokuspunkter:
Interviews, spørgeskemaer og dokumenter.
Evalueringen bygger primært på interviews med borgere, virksomhedsmentorer og aktører i
jobcenteret. Der er blevet foretaget følgende interviews:




97 dybdegående interviews, hvoraf 30 er gennemført med borgere, 17 med
virksomhedsmentorer, 8 med virksomhedskonsulenter, 9 med koordinerende sagsbehandlere, 7
med sociale mentorer og 26 med kommunernes projektledere.
4 fokusgruppeinterviews, hvoraf 2 er gennemført med rehabiliteringsteams, 1 er gennemført
med sociale mentorer og 1 er gennemført med virksomhedsmentorer.

Interviewene er blevet gennemført over tre rul: I 2014, 2015 og 2016. I de to første rul er
respondenterne blevet udvalgt fra de kommuner, som var længst med implementeringen af
projektet. I tredje rul har fokus været rettet mod borgere, der er afgået til en succesdestin ation efter
et forløb i et virksomhedscenter. Med afsæt i datatræk fra registeranalysen er der således udvalgt
borgere, som er afgået til en af de tre succesdestinationer, henholdsvis fleksjob, ordinær ansættelse
eller uddannelse, og som har oplevet en progression på et af de betydende progressionsparametre.
Borgerne er desuden valgt med afsæt i deres ledighedshistorik, og alle borgere har minimum haft et
uafbrudt ledighedsforløb på fire år forud for forløbet i Virksomhedscenter Generation 2, og de fleste
har haft mere end seks års uafbrudt ledighed. De interviewede borgere i tredje rul er således
borgere, der er afgået til en succesdestination på trods. For at få et så mættet billede af disse
borgeres indsats er der desuden gennemført interviews med deres virksomhedsmentor,
virksomhedskonsulent, sagsbehandler og sociale mentor i det omfang, det har været muligt.

2.3

LÆSEVEJLEDNING

I kapitel 3 beskrives VCG2-projektets deltagende borgermålgruppe baseret på en række
observerbare karakteristika, samt VCG2-projektets deltagende virksomheder og deres organisering
af virksomhedsmentorfunktionen
I kapitel 4 beskrives de deltagende kommuners organisering af indsatsen, herunder rollefordelingen
mellem centrale aktører i jobcentret
I kapitel 5 formidles resultaterne af de registerbaserede effektanalyse
I kapitel 6 præsenteres den kvalitative virkningsevaluering
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3. KARAKTERISTIKA VED DE DELTAGENDE
BORGERE OG VIRKSOMHEDER
Virksomhedscenter Generation retter sig som nævnt oven for mod borgere i ressourceforløb og
borgere, der har modtaget kontanthjælp i mindst to år. Fælles for dem er, at de foruden en længere
periode væk fra arbejdsmarkedet ofte også kæmper med komplekse sociale og/eller fysiske
udfordringer. I dette kapitel beskrives borgerne og de deltagende virksomheder næ rmere.

3.1

HVEM ER BORGERNE

I alt 2582 borgere har deltaget i en virksomhedspraktik i regi af Virksomhedscenter Generation 2 i
perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2016, heraf er 1853 kontanthjælpsmodtagere og 729 borgere i
ressourceforløb. Af borgerne, der indgår i evalueringen, er 72 % således kontanthjælpsmodtagere og
28 % i ressourceforløb.
Borgerne i projektet er gennemsnitligt omkring 40 år. Blandt kontanthjælpsmodtagerne er
kønsfordelingen meget lige, hvorimod der er en større overvægt af kvinder blandt borgere i
ressourceforløb. Størstedelen af borgerne i begge grupper er ugifte, henholdsvis 17 % af
kontanthjælpsmodtagerne er gift og 32 % af borgerne i ressourceforløb. Det gennemsnitlige antal af
børn er i begge grupper 0,7.
Figur 5. Borgerkarakteristika
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Mens borgere i ressourceforløb har været beskæftiget i gennemsnitligt 40 uger indenfor de seneste
seks år, så har kontanthjælpsmodtagere kun 20 ugers beskæftigelse bag sig inden for den samme
periode.
Der er derimod stor forskel på de to gruppers erhvervserfaring: mens kontanthjælpsmodtagere
gennemsnitligt har fire års erhvervserfaring, så har borgere i ressourceforløb over syv. Dette skal ses
i sammenhæng med de to gruppers gennemsnitsalder, som næsten er ens – 39 år for ledige på
kontanthjælp, og 41 år for borgere i ressourceforløb. På trods af små forskelle mht.
beskæftigelseshistorik inden for de seneste år, så har borgere i ressourceforløb tilbragt en større del
af deres samlede liv på arbejdsmarkedet, end kontanthjælpsmodtagere har.
Med hensyn til uddannelsesniveau er borgere i ressourceforløb væsentlig højere uddannede end
kontanthjælpsmodtagerne. Andelen af faglærte er således 33 % blandt borgere i ressourceforløb,
mens den er 22 % blandt kontanthjælpsmodtagere. Det samme mønster ses på højere
uddannelsestrin, hvor andelen med en længerevarende uddannelse er 8 % blandt borgere i
ressourceforløb og blot 3 % blandt kontanthjælpsmodtagerne.
For kontanthjælpsmodtagerne er der således tale om en gruppe af personer, der har en relativt svag
tilknytning til arbejdsmarkedet, og når man ydermere tager den lave uddannelsesgrad i betragtning,
så er der tale om en gruppe af personer, der har tilbragt størstedelen af deres voksne liv på
overførselsydelse.
Omvendt har borgere i ressourceforløb flere sygdomsrelaterede diagnoser end gruppen af
kontanthjælpsmodtagere. Sygehistorikken for borgere på kontanthjælp er således gennemsnitligt 17
uger inden for de seneste seks år, mens borgere i ressourceforløb har 3,5 gange mere sygdom bag
sig med i gennemsnit 58 ugers sygehistorik. Derfor har de også tilbragt længere perioder på
sygedagpenge, hvilket også skyldes, at en relativt stor del af personerne i ressourceforløb er
overgået hertil fra netop sygedagpengeforløb (175 af 729).
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Figur 6. Sygdomsforløb blandt borgere i VCG2 (n=2582)
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Differentieret efter sygdomme ses det, at de væsentligste helbredsproblemer i begge grupper er
konsekvens af sygdomme i bevægelsesapparatet eller fordøjelsessystemet samt skader efter uheld.
Andelen af borgere med en eller flere af disse helbredsmæssige udfordringer er mellem 15 % og 23
% i begge grupper. Generelt gælder det dog, at borgere i ressourceforløb udgør en større andel i alle
sygdomskategorier med undtagelse af fødselsrelaterede skader og sukkersyge. I begge grupper har
et fåtal psykiatriske diagnoser tilknyttet. Dette skyldes imidlertid, at registeret (LPRDIAG) kun
omfatter diagnoser, som er stillet i forbindelse med indlæggelser på almindelige sygehuse, mens
diagnoser stillet i psykiatrien (PSYKDIAG) ikke er inkluderet. Det fører til en kraftig undervurdering
af omfanget af psykiske diagnoser.
I forhold til kriminalitet ses der ingen væsentlige forskelle mellem kontanthjælpsmodtagere og
borgere i ressourceforløb. Andelen med en dom er således 16 % blandt kontanthjælpsmodtagere og
11 % blandt borgere i ressourceforløb. Det samme gælder misbrug, hvor andelen med alkohol- og
narkotikaproblemer er hhv. 4 % og 3 % i kontanthjælpsgruppen, og hhv. 2 % og 1 % i
ressourceforløbsgruppen.
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3.2

HVEM ER VIRKSOMHEDERNE, OG HVORDAN ARBEJDER DE MED
INDSATSEN?

En screening af 10 % af alle indgåede virksomhedsaftaler viser, at virksomhedscentre typisk
etableres i private virksomheder. Som det fremgår af
Figur 7. Andel af private og offentlige virksomheder (n =
figur Figur 7. Andel af private og offentlige
235)
virksomheder (n = 235) udbydes 78 % af de
78%
undersøgte praktikpladser inden for den private
sektor og 22 % på offentlige arbejdspladser.
Screeningen viser endvidere, at 59 % af
virksomhedscentrene blot udbyder én enkelt
praktikplads til VCG2-borgere ad gangen, mens
virksomhedscentre med to, tre eller fire VCG2-pladser
udgør henholdsvis 15 %, 6 % og 13 %. 7 % af de
screenede virksomhedscentre udbyder mere end fire
pladser ad gangen.

22%

Privat

Offentlig

Jobcentrene har anvendt forskellige samarbejdsmodeller for samarbejdet med virksomhe derne.
Hvor nogle virksomheder har en fast aftale med jobcenteret om at modtage borgere i praktik, har
andre blot haft praktikanter efter behov. Disse mere ad hoc prægede samarbejder er typisk blevet
anvendt af jobcentret for at sikre match på jobmål eller match på særlige sociale eller geografiske
parametre. Tabellen neden for opsummerer de forskellige samarbejdsmodeller, som de 25
deltagende jobcentrene har anvendt. 2

2
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Tabel 3: Samarbejdsmodeller for virksomhedscentre

Model 1
Fast aftale

Model 2
Forhåndsaftale

Model 3
Ad hoc

Indhold

Fast aftale om én
eller flere faste
praktikpladser på
virksomheden

Forhåndsaftale om
én eller flere ikkefaste praktikpladser
på virksomheden

”Ad hoc”-aftaler,
hvor virksomheden
opsøges og pladsen
skabes, når en
borger skal tildeles
en plads.

Udbredelse

Alle jobcentre.

Knap halvdelen af
jobcentrene har
anvendt denne
model.
Typisk i kombination
med de øvrige
modeller.

Denne model er
anvendt i alt af ca.
en tredjedel af
jobcentrene. Knap
hver sjette
kommune anvender
modellen som
primær model, og
knap hver sjette
anvender den som
sekundær model.
Kombineres oftest
med model 1.

Få jobcentre har
udelukkende
anvendt model 1,
mens de fleste har
kombineret den med
en eller flere af
øvrige modeller

Model 4
Klyngevirksomhedscenter
Klyngevirksomhedscenter, hvor flere
virksomheder går
sammen i ét center,
hvor borgerne
kommer i praktik i
dem alle.
Et jobcenter har
anvendt denne
model som den
primære model.
Tre jobcentre har
anvendt modellen i
mindre grad som
supplement til de
øvrige modeller.

Anvendes oftest ift.
mindre
virksomheder.

3.2.1 Virksomhedsmentorens rolle og opgaver
Alle borgere, som deltager i Virksomhedscenter Generation 2, er blevet tilknyttet en fast
virksomhedsmentor i deres virksomhedspraktik. Virksomhedsmentoren hjælper borgeren til rette på
arbejdspladsen, introducerer og understøtter borgerens arbejdsopgaver samt understøtter
borgerens sociale integration på arbejdspladsen.
Mentorrollen varetages typisk af en enkelt medarbejder i virksomheden, mens enkelte
virksomheder med mange borgere i praktik har flere virksomhedsmentorer.
Der kan ikke identificeres noget entydigt mønster, i forhold til hvem på virksomheden der varetager
mentorrollen. I nogle virksomheder, særligt de mindre, er det typisk lederen selv, mens det i andre
virksomheder er en mellemleder eller en erfaren medarbejder med flair for opgaven.
En survey gennemført blandt 169 virksomhedsmentorer viser, at virksomhedsmentorernes typiske
arbejdsopgaver i høj grad er centreret om at motivere og støtte borgeren i udfordringer forbundet
med at varetage arbejdsopgaver i virksomhedspraktikken. Tabel 4 viser de forhold, som mentorerne
vurderer, at borgerne har behov for støtte til. Det ses, at det særligt drejer sig om opgaver, der er
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knyttet til borgeren selv, fx at hjælpe borgeren med at se egne ressourcer eller hjælpe borgeren med
at handle på udfordringer.
Tabel 4: Forhold, som borgeren har brug for støtte til

Procentandel
Evnen til at få øje på og bruge egne ressourcer
Se løsninger på udfordringer og handle ift. dem
Motivation i forhold til de opgaver, der skal løses på arbejdspladsen

66 %
50 %
44 %

Struktur på hverdagen
Blive en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen – fx i
forbindelse med pauser

40 %
40 %

Helbred
Hjælp til at løse arbejdsopgaverne
Ejerskab til og ansvar for egen indsats
Sætte mål og delmål for virksomhedspraktikken
Mødestabilitet
Private ting uden for arbejdspladsen
Fremmøde
Viden om de skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen (fx hvor går
kollegers personlige grænse?)
Personlig økonomi
Transport til/fra arbejde
Boligforhold
Ved ikke
Ingen af ovenstående

40 %
37 %
35 %
33 %
33 %
32 %
30 %
24 %
11 %
11 %
8%
2%
1%

Som det ses i tabellen, yder en stor andel af virksomhedsmentorerne også støtte til borgeren i
forhold til en række problemstillinger relateret til borgerens personlige og sociale udfordringer samt
deres helbredsmæssige tilstand. Fire ud af ti virksomhedsmentorer angiver således, at de hjælper
borgeren med at få struktur på hverdagen, mens en tilsvarende andel oplever, at borgeren har
behov for støtte til at blive socialt integreret på arbejdspladsen. Ligeledes angiver fire ud af ti
mentorer, at de støtter borgerne i forbindelse med problemstillinger re lateret til deres helbred.
Der er meget stor forskel på, hvor meget tid den enkelte virksomhedsmentor afsætter til sine
mentoropgaver. Surveyen viser, at antallet af timer, som virksomhedsmentorerne anvender på
mentoropgaver, varierer fra 1-37 timer pr. uge. Årsagen hertil er blandt andet, at virksomhederne
udstikker nogle meget forskellige rammer for mentoropgaven. For en stor andel af mentorerne er
der ikke afsat et specifikt antal timer til rollen, og mange skal finde tid til mentoropgaverne blandt
deres øvrige arbejdsopgaver. Andre mentorer får derimod afsat et specifikt timeantal pr. borger pr.
uge (eks. 1-2,5 time pr. borger pr. uge), mens enkelte mentorer angiver, at de er ansat på fuld tid til
at varetage mentoropgaven. Størstedelen af mentorerne oplever dog, at de har tilstrækkelig med
tid til at varetage deres mentorrolle.
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Endelig viser surveyen blandt virksomhedsmentorerne, at borgerne som minimum har personlig
kontakt med deres virksomhedsmentor én gang om ugen. Majoriteten af borgerne har daglig
kontakt med deres virksomhedsmentor, og herunder er flere borgere i kontakt med deres
virksomhedsmentor flere gange dagligt. De resterende borgere mødes med deres
virksomhedsmentor 2-3 gange om ugen.
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4. HVORDAN HAR JOBCENTERET ORGANISERET
INDSATSEN?
Jobcentre i 25 kommuner har deltaget i projektet. Det drejer sig om følgende kommuner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Assens
Bornholm
Esbjerg
Frederikssund
Gladsaxe
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Ikast-Brande
Kalundborg

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lolland
Lyngby-Taarbæk
Mariager Fjord
Middelfart
Randers
Skive
Slagelse
Vejle
Vesthimmerland
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

I det følgende beskrives først projektstyringen og derefter de forskellige jobcenteraktørers
rollefordeling og ansvar.

4.1.1 Projektstyring
Som et krav i projektet er der i alle deltagende jobcentre blevet etableret både en projektleder og en
indsatsgruppe.
I forhold til projektlederen er der stor variation i, hvordan kommunerne har valgt at bemande
projektlederfunktionen. Projektlederne kan groft inddeles i to grupper, henholdsvis en gruppe
bestående af personer, som har ledelsesansvar (typisk for enten virksomhedskonsulenterne eller de
relevante sagsbehandlere), og en gruppe som normalt varetager den praktiske sagsbehandling eller
virksomhedskonsulentfunktionen. 10 ud af 25 kommuner har valgt en kombinationsmodel, hvor
projektledelsen deles mellem en formel leder og en mere erfaren medarbejder (typisk en
virksomhedskonsulent). Valget af sidstnævnte model er typisk begrundet med, at man vil sikre, at
projektledelsen har både faglig nærhed til praksis og nødvendig beslutningskompetence.
I størstedelen af kommunerne er projektledelsen blevet varetaget af den samme projektleder
igennem hele projektperioden. I nogle få kommuner er projektlederen blevet udskiftet undervejs –
dog uden at det har haft stor betydning for projektets implementering og gennemførelse.
Den lokale indsatsgruppe er i projektet at sammenligne med en projektstyregruppe.
Sammensætningen af indsatsgruppen er også grebet forskellig an på tværs af de deltagende
kommuner. Indsatsgruppen har som minimum bestået af centrale aktører fra jobcentret, typisk fra
de afdelinger, som har myndighedsansvaret for målgruppen i projektet, og fra jobcenterets
27

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

virksomhedsvendte indsats. I flere kommuner har der også været repræsentanter fra øvrige
relevante forvaltningsområder, typisk socialområdet og sundhedsområdet. Den lokale indsatsgruppe
har fungeret som styringsorgan for indsatsen, og den har desuden indgået i et tæt samarbejde med
de regionale arbejdsmarkedskontorer og konsulentvirksomheden DISCUS, der har leveret
procesunderstøttelse til kommunernes implementering af Virksomhedscenter Generation 2.

4.1.2 Rollefordeling og ansvarsområder
I størstedelen af jobcentrene anvendes en kendt/traditionel bestiller-udfører-model (BUM-model),
hvor rollerne mellem den koordinerende sagsbehandler, virksomhedskonsulenten og den sociale
mentor er skarpt opdelt i en myndighedsudøvende rolle som ”bestiller” (sagsbehandleren) o g en
praktisk rolle som ”udfører” eller faciliterende (virksomhedskonsulent og social mentor).
Undervejs i projektforløbet er der imidlertid i flere kommuner sket en opblødning af den meget
skarpe opdeling mellem bestiller og udfører. Det er dog primært sket gennem nye organisatoriske
konstellationer og samarbejdsformer end ved egentlig ophævelse af den traditionelle BUM-model.
Den interne organisering omkring VCG2 fordeler sig således på tre modeller, som illustreret neden
for3 .
Figur 8: Modeller for intern organisering
MODEL 1 (4 KOMMUNER)

MODEL 2 (19 KOMMUNER)

MODEL 3 (2 KOMMUNER)

Ingen specialisering

Specialiserede virksomhedskonsulenter

Specialiseret team af flere aktører

 Alle sagsbehandlere kan visitere

borgere til VCG2
 Alle virksomhedskonsulenter kan

varetage virksomhedsindsatsen for
VCG2-borgere (samtidig med
varetagelsen af den
virksomhedsrettede indsats for ikkeVCG2-borgere)
 Evt. social mentor rekvireres fra

jobcenterets almindelige mentorkorps
 Sagstal uændret for jobcenterets

aktører

 Alle sagsbehandlere kan visitere

borgere til VCG2
 Få og specialiserede

 Borgerne visiteres til en specialiseret

VCG2-sagsbehandler
 Få og specialiserede

virksomhedskonsulenter varetager
virksomhedsindsatsen for VCG2borgere

virksomhedskonsulenter varetager
virksomhedsindsatsen for VCG2borgere

 Virksomhedskonsulenten kan også

 Virksomhedskonsulenten kan også

varetage rollen som social mentor,
ellers rekvireres denne fra jobcenterets
almindelige mentorkorps
 Sagstal typisk reduceret for

virksomhedskonsulenterne, ellers
uændret

varetage rollen som social mentor,
ellers varetages den af social mentor
specialiseret om VCG2-borgere
 Sagstal typisk reduceret for alle VCG2-

aktører

Der er i datamaterialet indikationer på, at de fokuserede indsatser (model 2 og 3) fungerer særligt
godt. Dette er nærmere behandlet i kapitel 6.
Kigges der nærmere på de tre aktørers ansvarsområder, så indtager virksomhedskonsulenten en
meget central plads, imens sagsbehandleren har en mere tilbagetrukket rolle. I forhold til
sidstnævnte, så har alle borgere i indsatsen haft en koordinerende sagsbehandler tilknyttet.

3
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Afhængigt af den valgte organisatoriske model, har borgerne enten været tilknyttet den
sagsbehandler, som de havde forud for projektet (model 1 og 2 – praksis i langt størstedelen af
kommunerne), eller er skiftet til en sagsbehandler i et særligt VCG2-team (model 3 – praksis i to
kommuner).
Evalueringen viser, at sagsbehandleren altid er involveret i opstartsfasen og som udgangspunkt altid
laver den indledende introduktion til virksomhedspraktikken, herunder de særlige muligheder i
VCG2-indsatsen, ligesom at de også arbejder med indledende indvendinger, bekymringer og
modstand fra borgerens side. Dette synes at være basismodellen i alle kommuner. Men herfra bliver
processen mere forskelligartet på tværs af kommunerne, og processen kan endda også være
forskelligartet internt i kommunen.
I nogle kommuner visiterer sagsbehandleren med det samme borgeren til en virksomhedskonsulent
via en mere eller mindre formaliseret visitationsprocedure, hvorefter virksomhedskonsulenten tager
over og har den primære kontakt med borgeren. I andre kommuner afholder sagsbehandleren,
virksomhedskonsulenten og borgeren fælles rundbordssamtaler, som danner et fælles
udgangspunkt for virksomhedskonsulentens og borgerens videre proces.
Når først borgeren er blevet udplaceret i en virksomhedspraktik, træder sagsbehandleren ofte i
baggrunden og indtager en mere monitorerende position, hvor de typisk afventer
opfølgningsnotater eller andre former for tilbagemeldinger fra virksomhedskonsulenten og ellers
kun laver den lovpligtige opfølgning på borgeren.
Virksomhedskonsulenten har oftest den primære kontakt med borgeren under praktikforløbet. Det
er typisk virksomhedskonsulentens ansvar at afklare praktikønsker, finde virksomhedspraktik og
understøtte borgeren i forbindelse med opstarten. Det er også typisk virksomhedskonsulenten, som
forestår det opfølgende arbejde med borgeren under praktikforløbet, herunder håndtering af
fravær. Typisk hver måned eller hver anden måned har virksomhedskonsulenten,
virksomhedsmentoren og borgeren afholdt et møde, hvor man har drøftet borgerens progression og
mål for arbejdet.
Virksomhedskonsulenten agerer også kontaktperson for virksomheden. Det har været et centralt
mål i Virksomhedscenter Generation 2, at alle virksomheder har en fast kontaktperson i jobcenteret,
så de ved, hvem de skal rette henvendelse til, hvis der er problemer.
Der har været en social mentor tilknyttet ca. halvdelen af borgerne. Det har været et mål i projektet,
at borgerne får den fornødne støtte i form af en social mentor, i det omfang de har behov for det.
Målet har således ikke været, at alle borgere skulle have en social mentor. Som det ses af de tre
modeller, varierer kommunernes anvendte mentormodel. I nogle tilfælde er
virksomhedskonsulenten også social mentor for borgeren (model 2), mens det i de fleste tilfælde er
en social mentor fra jobcenteret (alle modeller). Endelig benytter en enkelt kommune frivillige
sociale mentorer (model 2).
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Det varierer i kommunerne, i hvilken grad man har benyttet sig af sociale mentorer. Nogle har ud fra
et forenklingsprincip forsøgt ikke at få for mange fagpersoner ind over borgernes sag. Den kvalitative
evaluering viser endvidere, at flere borgere, der har haft en social mentor, også havde denne, inden
de startede i Virksomhedscenter Generation 2.
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5. VIRKER VIRKSOMHEDSCENTER GENERATION 2?
I dette afsnit præsenteres resultaterne fra den registerbaserede effektevaluering. Først beskrives det
datamateriale, som evalueringen er baseret på. Herefter følger en præsentation af
progressionsmålinger, hvor fokus er på de lediges trivsel og arbejdsmarkedsparathed. Derefter
følger en vurdering af indsatsens fidelitet og endelig præsenteres effektmålinger for de borgere, som
har deltaget i VCG2. Afslutningsvis samles der op på hovedkonklusionerne af effektevalueringen.

5.1

DATAGRUNDLAG

Data til den kvantitative evaluering kommer dels fra registreringsværktøjet, dels fra DREAM og dels
fra en række administrative registre i Danmarks Statistik.
Fra registreringsværktøjet findes startdatoer for deltagelse i projektet, information fra de løbende
progressionsmålinger, information om tilknyttede jobcentermedarbejdere og virksomhedsmentorer,
indgåede arbejdsaftaler m.m.
Fra DREAM findes ugentlig information om deltagelse i aktive indsatser, herunder
virksomhedspraktik samt information om modtagne offentlige ydelser, lige som der er en markering
af modtaget e-indkomst (beskæftigelse). Den benyttede version af DREAM løber frem til og med
marts 2016 og muliggør dannelse af en detaljeret arbejdsmarkedshistorik for hver enkelt borger.
Fra Danmarks Statistik inddrages information om familieforhold, etnicitet, geografisk placering,
helbredsoplysninger i form af diagnoser, opnået uddannelse, kriminalitetshistorik, formue og gæld,
anbragte børn, registreret misbrug, mv.
Data fra registreringsværktøjet og DREAM er leveret til Danmarks Statistiks Forskningsservice og er
koblet sammen med data fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har herefter udtrukket en
grundpopulation af borgere på enten kontanthjælp/ledighedsydelse eller i ressourceforløb i mindst
et af årene 2013-15.
Den primære population er deltagerne i VCG2-projektet. Der er i registreringsværktøjet 2701
registrerede deltagere. Heraf droppes 12, fordi de har en registreret startdato i 2016. Yderligere
droppes 52 borgere, fordi de ikke indgår i grundpopulationen og derfor ikke har modtaget en af de
relevante ydelser i nogen af årene 2013-15. Endelig droppes 55, fordi de ikke er på en relevante
ydelse på deres registrerede startdato (enten fordi de efter visitation har forladt ydelsen, eller fordi
de er fejlvisiteret). Den deltagerpopulation, som indgår i analyserne neden for, består herefter af
2582 borgere, fordelt på 1853 kontanthjælpsmodtagere og 729 borgere i ressourceforløb.
De øvrige borgere i grundpopulationen indgår som potentielle sammenligningspersoner. Den mere
detaljerede beskrivelse af udvælgelsen af sammenligningspersoner findes i afsnittet om
effektmåling.
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PROGRESSIONSMÅLINGER

5.2

I dette afsnit opsummeres og beskrives de gennemførte progressionsmålinger, og der ses på i hvilket
omfang de benyttede progressionsmålinger kan forudsige, hvorvidt borgeren efterfølgende finder
ordinær beskæftigelse, fleksjob eller kommer i uddannelse.
Der er stillet i alt otte spørgsmål til henholdsvis borgere, jobcentermedarbejdere og
virksomhedsmentorer. De fem første spørgsmål er ”WHO-5”-trivselsindekset, mens de sidste tre
spørgsmål relaterer sig til troen på at borgeren finder job, borgerens samarbejdsevner og borgerens
evne til at udføre sine arbejdsopgaver.
Der er i registreringsværktøjet registreret 4474 besvarelser af progressionsspørgsmålene fra
jobcentermedarbejdere, 3483 besvarelser fra virksomhedsmentorer, og 3144 besvarelser fra
borgerne selv.
Borgerne er således dem, som har bidraget mindst til deres egne progressionsmålinger. Det rejser
det spørgsmål, hvorvidt afgørelsen, af om der er sket en progression for en given borger, skal
baseres på borgerens vurdering, om den skal baseres på mentors vurdering, eller om den skal
baseres på jobcentermedarbejderens vurdering.

5.2.1 Fordelingen af svar på progressionsspørgsmålene
Figur 9 neden for viser, for gruppen af VCG2-borgere på kontanthjælp, fordelingen af svar på hvert
spørgsmål for borger, jobcentermedarbejder og mentor for at undersøge graden af
overensstemmelse mellem de forskelliges svar.
Skalaen for svarene fra WHO-5 går fra 1 til 6, hvor 1 er ’på intet tidspunkt’ og 6 er ’hele tiden’.
Skalaen for de tre øvrige svar går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til det mest negative svar og 5 det mest
positive.
Figur 9: Fordeling af besvarelser på progressionsspørgsmål, borgere i kontanthjælpsgruppen
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Det ses, at på ”WHO-5”-spørgsmålene er det mentor, der tenderer til at score borgeren højest,
mens jobcentermedarbejdernes svar tenderer til at klumpe sig mere sammen end borgernes egne
svar. Borgerne scorer oftere sig selv lavere på disse spørgsmål end jobcentermedarbejderne og
mentorerne gør.
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På spørgsmålet om troen på at komme i job er der forholdsvist god overensstemmelse mellem
borgers og jobcentermedarbejders vurdering af mulighederne herfor, som begge er lidt mere
optimistiske end mentor.
På spørgsmålet om borgerens samarbejdsevner, så er borger og mentor lidt mere enige, og lidt mere
positive, end jobcentermedarbejderen.
Endelig, på spørgsmålet om hvorvidt borgeren er blevet bedre til sine arbejdsopgaver, så er der ikke
den store forskel på de tre sæt besvarelser. Borgernes besvarelser spreder sig lidt mere, men
middelværdierne er stort set ens.
I figur 10 vises tilsvarende besvarelsernes fordeling for gruppen af VCG2-borgere i ressourceforløb.
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Figur 10: Fordeling af besvarelser på progressionsspørgsmål, borgere i ressourceforløbsgruppen
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Sp. 4: Bedre til arbejdsopgaver
.5
.4
.3
0

.1

.2

Andel

.3
.2
0

.1

Andel

.4

.5

Sp. 3: Samarbejdsevner

1

2
Borgerbesvarelse
Mentorbesvarelse

blabla

3

4

1

5

2
Borgerbesvarelse
Mentorbesvarelse

Jobcenterbesvarelse

3

4

5

Jobcenterbesvarelse

blabla

Tendensen for borgere i ressourceforløb er den samme på ”WHO-5”-spørgsmålene som for
gruppen af borgere på kontanthjælp. Ligeledes ses det her, at mentor ser lysest på borgerens
trivsel, mens borger og jobcentermedarbejder er nogenlunde i overensstemmelse med
gennemsnittet, dog er borgernes svar lidt lavere og lidt mere varierende en
jobcentermedarbejderens.
På spørgsmålet om tro på job er mentors relative pessimisme endnu mere udtalt end for gruppen
af borgere på kontanthjælp, men også borgere og sagsbehandlere ser lidt mere pessimistisk på
jobchancerne i denne gruppe.
Vurderingen af borgernes samarbejdsevner er nogenlunde den samme som for gruppen af
kontanthjælpsmodtagere, både absolut og relativt set mellem de tre typer af besvarelser. Det
samme gør sig gældende for spørgsmålet om, hvorvidt borgeren er blevet bedre til sine
arbejdsopgaver.
I figur 3 og 4 oven for er medtaget samtlige besvarelser for gruppen af VCG2-borgere på
kontanthjælp og ressourceforløb, uagtet at de ikke nødvendigvis relaterer sig til de samme borgere
på samme tid. Der er - i alt, for borgere på kontanthjælp og ressourceforløb tilsammen - kun 632
fulde sæt besvarelser foretaget vedrørende samme borger i samme uge (altså hvor både borger,
mentor og jobcentermedarbejder har udfyldt spørgeskemaet i samme uge), men for disse 632 sæt
besvarelser gælder overordnet set de samme tendenser og forskel le som de i figur 1 og 2 viste.

5.2.2 Progression
Når der i det følgende ses på borgernes svar på progressionsspørgsmålene, er fokus på
sammenhængen mellem progression og beskæftigelse. Det er derfor ændringerne i spørgsmålene,
der har interesse. Ændringer kan i sagens natur kun analyseres for de borgere, hvor der findes
gentagne besvarelser.
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I første omgang præsenterer tabel 5 besvarelserne opdelt på de deltagende jobcentre. Omfanget af
gentagne besvarelser fra henholdsvis borgeren selv, jobcentermedarbejderen og mentoren fremgår
af tabel 5.
Tabel 5: Gentagne besvarelser

1. besvarelser
2. besvarelser
3. besvarelser
4. besvarelser
5. besvarelser
6. besvarelser
7. besvarelser
8. besvarelser
9. besvarelser
10. besvarelser
eller senere
I alt

Kontanthjælpsmodtagere
Borger
Jobcenter
Mentor
761
1260
909
470
813
566
313
494
344
206
301
220
150
185
145
97
122
101
62
78
61
37
41
38
26
20
25
31
8
25
2153

3322

2434

Ressourceforløb
Borger
Jobcenter
295
429
211
258
143
140
99
81
63
53
42
29
26
18
16
11
8
8
10
12
913

1039

Mentor
355
234
142
91
55
33
18
12
7
4
951

Det ses, at af de 2582 borgere, som har deltaget i projektet og indgår i denne analyse , har kun 1056
(761+295) selv udfyldt spørgeskemaet mindst en gang. Af disse har 681 (470+211) udfyldt skemaet
mindst to gange og så videre. Som det ses, er der flere besvarelser fra især
jobcentermedarbejderne, som har udfyldt spørgeskemaet mindst en gang for 1689 af de 2582
borgere, men også fra mentorerne.
I de efterfølgende tabeller fokuseres på progressionen i besvarelserne. ’Progression’ defineres ved,
at der scores højere på spørgsmålet i forhold til sidste gang, det blev besvaret. ’Uændret’ angiver, at
besvarelsen af spørgsmålet er den samme som sidste gang, og ’regression’ angiver en lave re score
denne gang end sidste gang. Tabel 6-8 viser andel besvarelser med progression, uændret besvarelse
og regression for borgernes egne besvarelser, for jobcentermedarbejdernes besvarelser og for
mentorernes besvarelser. Alle besvarelser er medtaget, uagtet at personer, der ligger i top i sidste
besvarelse, jo altså ikke kan have progression og vice versa.
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Tabel 6: Andel borgerbesvarelser med progression, uændret besvarelse og regression

Spørgsmål
Glad og i godt humør
Rolig og afslappet
Aktiv og energisk
Frisk og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Samarbejdsevner
Bedre til arbejdsopgaver

Kontanthjælp

Ressourceforløb

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

23
25
26
26
26
23
16
22

49
45
43
46
45
55
68
59

29
30
32
29
29
22
16
19

22
25
26
26
26
21
15
22

50
46
46
48
49
60
67
60

28
28
28
26
26
19
18
18

Tabel 7: Andel besvarelser fra jobcentermedarbejder med progression, uændret besvarelse og regression

Spørgsmål
Glad og i godt humør
Rolig og afslappet
Aktiv og energisk
Frisk og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Samarbejdsevner
Bedre til arbejdsopgaver

Kontanthjælp

Ressourceforløb

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

22
24
25
25
24
26
22
24

50
49
47
48
51
50
55
57

27
26
29
28
26
24
23
19

22
24
23
22
24
24
21
24

49
50
47
50
51
52
56
55

29
26
30
28
26
24
23
21

Tabel 8: Andel besvarelser fra mentor med progression, uændret besvarelse og regression

Spørgsmål
Glad og i godt humør
Rolig og afslappet
Aktiv og energisk
Frisk og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Samarbejdsevner
Bedre til arbejdsopgaver

Kontanthjælp

Ressourceforløb

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

Progres sion
(%)

Uændret
(%)

Regression
(%)

19
21
21
22
22
22
18
22

53
51
47
47
49
54
59
56

28
29
32
31
29
24
23
22

18
20
22
20
21
20
18
25

52
53
46
47
51
58
60
55

30
27
33
33
28
21
22
20

Det generelle mønster er, at lidt flere oplever regression end progression, mens den største andel,
som regel omkring halvdelen, ikke ændrer besvarelse fra gang til gang. Dette gælder stort set
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uafhængigt af, hvem der besvarer spørgsmålene; borger, jobcentermedarbejder eller mentor. Det er
som regel kun et sted mellem en femtedel og en fjerdedel, som oplever progression.
Dette gælder især for de fem første spørgsmål om borgerens velbefindende (WHO-5 spørgsmålene),
mens der for de sidste tre, som er mere direkte beskæftigelsesrelaterede, faktisk er en lidt større
tendens til progression end det modsatte, især for gruppen af kontanthjælpsmodtagere.
Endelig fokuseres der på borgernes og besvarelsernes fordeling på de deltagende jobcentre.
Bemærk her, at der for nogle borgere slet ikke findes en besvarelse, og at nogle få borgere ikke kan
tilknyttes et af de deltagende jobcentre, hvorfor antallet af borgere ikke summerer til de 2582, som
er antallet af deltagere i projektet.
Overordnet er der godt fire besvarelser i alt (når borgerbesvarelser, jobcentermedarbejderbesvarelser og mentorbesvarelser summeres) pr. borger, hvilket ikke er meget. Med rødt er angivet
steder, hvor der er gennemført relativt få progressionsbesvarelser pr. borger, og med grønt er
angivet steder, hvor der er gennemført relativt mange.
Tabel 9: Borgere og besvarelser pr. borger
Anta l borgere på
konta nthjælp
Gladsaxe (159)
Lyngby-Taarbæk (173)
Frederikssund (250)
Halsnæs (260)
Holbæk (316)
Kalundborg (326)
Slagelse (330)
Lolland (360)
Bornholm (400)
Middelfart (410)
Assens (420)
Haderslev (510)
Esbjerg (561)
Aabenraa (580)
Vejle (630)
Holstebro (661)
Randers (730)
Aarhus (751)
Ikast-Brande (756)
Hedensted (766)
Skive (779)
Vesthimmerland (820)
Mariagerfjord (846)
Aalborg (851)
Hjørring (860)
I alt

67
53
76
60
33
41
54
60
20
87
69
87
68
86
40
59
42
49
67
36
32
65
49
88
23
1432

Anta l besva relser
pr. borger på
konta nthjælp
2,3
2,7
4,3
4,4
2,2
2,7
3,1
2,6
2,2
4,2
5,5
3,7
3,6
6,2
6,6
4,1
5,7
2,4
4,5
3,4
2,4
3,5
8,2
4,7
3,3
4,1

Anta l borgere i
res s ourceforløb
16
12
5
36
12
6
9
27
3
39
31
4
15
6
60
15
40
16
25
22
9
17
26
32
9
514

Anta l besva relser
pr. borger i
res s ourceforløb
1,4
2,1
2,6
5,1
3,3
3,3
2,0
2,5
2,3
5,3
4,2
4,3
2,5
3,8
4,9
3,5
3,4
1,9
4,8
3,2
2,8
8,8
5,0
4,8
2,6
4,1

Note: Røde tal angiver, at der er færre end tre besvarelser pr. borger, og grønne tal angiver, at der er flere end
fem besvarelser pr. borger i jobcenteret.
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AKTIV INDSATS, PROGRESSION OG BESKÆFTIGELSE

5.3

I dette underafsnit beskrives kort de deltagende borgeres deltagelse i aktive indsatser i løbet af de
første 70 uger af indsatsperioden, og det fremgår i hvilket omfang borgerne kommer i beskæftigelse,
fleksjob, eller uddannelse, og endelig ses der også på et sammensat succeskriterium, som omfatter
alle tre ovennævnte udfald.
Figur 11 neden for viser borgernes deltagelse i aktive indsatser de første 70 uger af indsatsperioden,
som definitorisk starter den uge, der registreres som deres første periode i et virksomhedscenter.
Figur 11: Borgenes deltagelse i aktive indsatser
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Fideliteten i indsatsen er høj i starten af indsatsperioden; omkring 85 % af de borgere, som angives
at starte i virksomhedscenter, registreres også i DREAM som værende i virksomhedspraktik i samme
uge. Herefter falder andelen i virksomhedspraktik løbende med skarpe drop hver 13. uge, således at
andelen i virksomhedspraktik efter 13 uger er faldet til omkring 60 % i gruppen af
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kontanthjælpsmodtagere og 70 % blandt borgerne i ressourceforløb. Efter 26 uger er andelene
faldet til henholdsvis 40 % og 50 %, og efter et år ligger andelen for begge grupper omkring 30 %.
Der er omkring 10 % af borgerne, som i første indsatsuge er i andre former for aktivering end
virksomhedspraktik, idet den samlede andel i aktivering ligger omkring 95 %. Denne andel falder til
knap 50 % efter et år i begge grupper, så der sker altså et skift over mod andre aktive indsatser ned
virksomhedspraktik i løbet af perioden.
Følgende betragtes forskellige succesdestinationer. Konkret fokuseres der på borgernes overgang til
ordinær beskæftigelse, til fleksjob, til uddannelse på SU og endelig på et sammensat
succesdestination bestående af overgang til en af destinationerne ordinær beskæftigelse, fleksjob
eller uddannelse på SU.
Figur 12 viser overgang til disse fire forskellige destinationer for borgere i kontanthjælpsgruppen.
Figur 12: Andel af borgerne i kontanthjælpsgruppen, som er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse
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Figurerne viser, at godt 4 % af borgerne kommer i ordinær beskæftigelse inden for de første 70 uger
efter indsatsstart, omkring 6 % kommer i fleksjob, og knap 3 % kommer i uddannelse på SU. Samlet
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set er det således godt 12 %, som oplever en overgang til en af disse destinationer, blandt
borgerne på kontanthjælp.
Figur 13 viser det samme for borgerne i ressourceforløbsgruppen.
Figur 13: Andel af borgerne i ressourceforløbsgruppen, som er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse
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Der er under 1 %, som kommer i ordinær beskæftigelse fra denne gruppe, mens hele 14 % kommer i
fleksjob, og der er stort set ingen, som kommer i uddannelse på SU. Samlet set er der således også
knap 15 %, som oplever en succesfuld afgang blandt gruppen af borgere i ressourceforløb mod de
12 % i kontanthjælpsgruppen, men sammensætningen på destinationer er meget forskellig for de
to grupper.
Endelig viser figur 14 andelen af borgere i de to grupper, som kommer på ledighedsydelse. Da en del
af borgerne kommer i fleksjob, og en trædesten på vejen mod et fleksjob ofte er ledighedsydelse,
vises i effektafsnittet også effekten på andelen, som overgår til ledighedsydelse. Det ses, at knap 5 %
af borgerne på kontanthjælp i projektet er på ledighedsydelse efter 70 uger. Det indebærer, at
andelen i fleksjob kan tænkes at vokse endnu mere over tid. Tilsvarende er der 10 % af borgerne i
ressourceforløbsgruppen, som efter 70 uger er på ledighedsydelse. Sammenholdt med de 14 %, som
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allerede efter 70 uger er overgået til et fleksjob, så vidner det om et potentiale for en ganske stor
afgang fra ressourceforløb.
Figur 14: Andel borgere på ledighedsydelse
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Følgende ses der på sammenhængen mellem progression og beskæftigelse. Til det formål estimeres
en række lineære sandsynlighedsmodeller, hvor sandsynligheden for at være i fx ordinær
beskæftigelse er en funktion af en lang række forklarende variable såsom køn, alder, etnicitet,
civilstand, antal børn, anbragte børn, arbejdsmarkeds- og forsørgelseshistorik, match-kategorisering,
jobcenter, uddannelse, helbredsoplysninger (diagnoser), registreret misbrug, registreret kriminalitet
(domme), nettoformue, erhvervserfaring, tid siden start i VCG2, og startugen i VCG2.
Arbejdsmarkeds- og forsørgelseshistorikken omfatter antal uger på uafbrudt kontanthjælp de
seneste to år (et af kriterierne for deltagelse for kontanthjælpsmodtagerne var uafbrudt forsørgelse
på en kontanthjælpslignende ydelse de seneste to år, men ikke alle modtagerne opfyldte dette
kriterium fuldt ud, derfor er denne variabel medtaget), antal uger i beskæftigelse inden for de
seneste 3 og 6 år, antal uger på sygedagpenge de sidste 3 og 6 år, antal uger i selvforsørgels e de
sidste 3 og 6 år, og antal uger på anden offentlig forsørgelse de sidste 3 og 6 år). Endelig er der
inkluderet det første svar på alle spørgsmålene fra både borger, jobcentermedarbejder og mentor og
alle efterfølgende ændringer i besvarelser. Grunden hertil er, at de initiale besvarelser kan fange
noget personspecifikt (selektion), mens ændringer må formodes at kunne gives en stærkere kausal
fortolkning, altså i retningen ’progression fører til beskæftigelse’. Der er taget højde for clustering på
individniveau i beregningen af standardfejlene på estimaterne, eftersom der er en observation for
hver eneste uge for hver borger.
I tabel 10 på side 45 er denne sammenhæng angivet for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Der er
estimeret tre ligninger; en for overgang til ordinær beskæftigelse, en for overgang til ordinær
beskæftigelse og fleksjob og en for overgang til ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse.
Tabellen viser af pladshensyn kun de estimerede parametre på (ændringerne i)
progressionsspørgsmålene.
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Det ses, at der generelt er signifikante koefficienter for alle tre type r besvarelser. Borgernes egne
besvarelser har flest signifikante koefficienter, og deres besvarelser af progressionsspørgsmålene er
således bedre til at forudsige egen beskæftigelse end både jobcentermedarbejders og mentors
besvarelser (dette udsagn baserer sig også på ikke-rapporterede estimationer, hvor modellen er
estimeret separat med borgerspørgsmål, mentorspørgsmål, og jobcentermedarbejder spørgsmål, og
her ses, at forklaringsgraden er størst for borgerens egne besvarelser). Forklaringsgraden ligger på
omkring 13 %. Det sidste overordnede mønster er, at der er få signifikante koefficienter i forhold til
at forudsige beskæftigelse.
Hvis disse overordnede mønstre skal sammenholdes med resultaterne fra
BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), hvor der stilles spørgsmål til borger og
jobcentermedarbejder, så findes her et lidt andet mønster, nemlig at jobcentermedarbejderens
besvarelse bedre forudsiger borgerens beskæftigelse end borgerens egen besvarelse, men igen at
der er relativt få signifikante parametre. Fra BIP er der opnået den vigtige indsigt, at dette skyldes, at
borgerens egne besvarelser i vid udstrækning forklarer, hvorvidt borgeren overhovedet søger
beskæftigelse, og jobsøgning kan forudsige beskæftigelse, så her kommer den indirekte betydning af
borgers egne besvarelser bedre frem. Det fremgår endvidere i BIP, at især jobsøgning via
praktikvirksomhed er den mest effektive søgekanal. I VCG2 er der ikke spurgt til hv erken til
omfanget af borgers jobsøgning eller benyttede søgekanaler, så der kan ikke testes samme hypotese
i denne analyse.
Blandt jobcentermedarbejderens besvarelser har spørgsmålet om, hvorvidt borgeren virker rolig og
afslappet en – marginalt signifikant – negativ sammenhæng med, hvorvidt borgeren kommer i
ordinær beskæftigelse eller fleksjob, hvilket kan forekomme besynderligt. Fortolkningen af
koefficientstørrelsen er sådan, at en stigning på 1 i besvarelsen reducerer chancen for ordinær
beskæftigelse eller fleksjob med 1,7 %-points. En stigning i medarbejderens tro på, at borgeren
kommer i job, har en stor positiv indflydelse på jobchancen. En stigning på 1 i besvarelsen (hvor
skalaen går fra 1 til 5) øger succes-chancen med 4,1 %-points. Chancen for ordinær beskæftigelse
eller fleksjob alene vokser med 3,5 %-points.
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Tabel 10: Succeskriterier og progression, borgere på kontanthjælp
Va ri abel
Jobcentermedarbejderspørgsmål:
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
Borger-spørgsmål
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
Mentor-spørgsmål
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
R2
N

Ordi nær beskæfti gel s e

Ord. bes k., fl eks job og
udda nnel s e

-0.004
(0.006)
-0.000
(0.005)
0.004
(0.006)
-0.003
(0.005)
-0.004
(0.004)
0.011
(0.007)
0.010
(0.006)
-0.007
(0.007)

0.005
(0.010)
-0.017
(0.009)*
0.017
(0.010)*
-0.010
(0.009)
-0.004
(0.007)
0.035
(0.009)***
-0.009
(0.011)
-0.005
(0.010)

-0.000
(0.012)
0.002
(0.013)
0.017
(0.012)
-0.017
(0.010)*
-0.012
(0.008)
0.041
(0.010)***
-0.007
(0.012)
-0.007
(0.013)

-0.006
(0.007)
0.008
(0.006)
0.003
(0.005)
-0.001
(0.004)
-0.003
(0.004)
0.015
(0.006)***
0.012
(0.006)**
-0.014
(0.009)

-0.014
(0.011)
0.023
(0.010)**
-0.009
(0.000)
0.006
(0.008)
-0.002
(0.008)
0.028
(0.009)***
-0.010
(0.010)
-0.002
(0.011)

-0.024
(0.014)*
0.020
(0.012)*
-0.008
(0.010)
-0.000
(0.009)
0.002
(0.010)
0.043
(0.010)***
-0.004
(0.013)
0.003
(0.014)

0.005
(0.008)
-0.002
(0.005)
-0.007
(0.006)
0.003
(0.005)
0.005
(0.004)
0.014
(0.005)***
0.001
(0.005)
-0.002
(0.007)
0.08
119,806

-0.002
(0.010)
-0.003
(0.008)
0.008
(0.009)
0.001
(0.010)
0.005
(0.007)
0.016
(0.008)**
-0.005
(0.008)
-0.007
(0.009)
0.12
119,806

-0.002
(0.012)
-0.001
(0.009)
0.011
(0.011)
-0.018
(0.013)
0.026
(0.015)
0.012
(0.009)
-0.008
(0.011)
-0.018
(0.012)
0.13
119,806

Note: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
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Blandt borgerens egne besvarelser er det at være rolig og afslappet forbundet med markant større
chance for succes. En stigning på 1 på dette spørgsmål (som går fra 1 til 6) øger chancen for succes
med 2 %-points. Bemærk, at dette tal skal sammenholdes med, at kun 12 % af borgerne rent faktisk
overgår til en af succesdestinationerne, så relativt er der tale om en ret kraftig sammenhæng, især
fordi vurderingen jo kan stige med mere end 1. En øget tro på egne jobchancer fører til større
chance for succes, svarende til en stigning på 4,3 %-points, hvis besvarelsen stiger med 1. Dette
trækkes af alle tre destinationer. Endelig findes det, at borgerens vurdering af egne samarbejdsevner
har en positiv sammenhæng med overgang til ordinær beskæftigelse.
Mentors vurdering har generelt bedst forudsigelseskraft i forhold til overgang til beskæftigelse,
hvilket kan skyldes, at det er mentors naturlige referenceramme. Generelt er mentors øvrige
vurderinger på progressionsspørgsmålene insignifikante.
Alt i alt må det konkluderes, at det konsistente resultat er, at alle tre aktørers vurdering af
borgerens jobchancer spiller positivt ind på disse. Hvis alle tre hæver deres vurdering med 1 på
skalaen fra 1 til 5, så stiger chancen for ordinær beskæftigelse med 4,0 %-points, chancen for
ordinær beskæftigelse eller fleksjob stiger med 7,9 %-points, og chancen for ordinær
beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse stiger med 9,6 %-points, hvilket må siges at være en
ganske dramatisk stigning.
I tabel 11 vises sammenhængen mellem progression og succes for borgere i
ressourceforløbsgruppen. Her er kun foretaget en enkelt estimation til det samlede succeskriterium,
idet vi minder om, at det er næsten 100 % drevet af overgang til fleksjob. Forklaringsgraden i
regressionen er på 22 %.
Her viser sig et lidt tilsvarende mønster som for borgerne på kontanthjælp, idet det også for disse
borgere er troen på jobchancerne, som trækker forklaringslæsset. Her er det dog kun borgers egen
og jobcentermedarbejders besvarelse af spørgsmålet, som har en signifikant sammenhæng med
chancen for succes.
Til gengæld har jobcentermedarbejderens vurdering af borgerens samarbejdsevne en stor negativ
indflydelse på chancen for at finde et fleksjob, hvilket er overraskende.
For så vidt angår borgerbesvarelserne er der som nævnt en meget stor positiv indflydelse fra
borgers egen tro på jobchancen svarende til en stigning heri på 4 %-points ved en stigning i
besvarelsen på 1 niveau. Derudover viser analyserne, at dét at have en interessant dagligdag også
har en positiv indflydelse på muligheden for at finde et fleksjob.
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Tabel 11: Succeskriterier og progression, borgere i ressourceforløb
Va ri a bel
Jobcentermedarbejderspørgsmål:
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
Borger-spørgsmål
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
Mentor-spørgsmål
Gl a d og i godt humør
Rol ig og afslappet
Akti v og energisk
Fri s k og udhvilet
Interessant dagligdag
Tro på job
Sa ma rbejdsevner
Bedre til a rbejdsopgaver
R2
N

Note: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
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0.002
(0.015)
0.021
(0.016)
-0.027
(0.016)*
0.001
(0.016)
0.004
(0.013)
0.030
(0.017)*
-0.045
(0.014)***
0.022
(0.015)
0.06
(0.012)
-0.015
(0.014)
-0.002
(0.013)
0.011
(0.011)
0.015
(0.010)
0.040
(0.021)*
0.003
(0.015)
-0.010
(0.012)
0.017
(0.013)
0.012
(0.011)
0.008
(0.011)
-0.022
(0.011)*
-0.004
(0.009)
0.017
(0.014)
-0.007
(0.013)
-0.001
(0.012)
0.22
40,376
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5.4

EFFEKTMÅLING

Neden for præsenteres effektmål på en række udfald for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og
personer i ressourceforløb. Der anvendes en ”propensity score matching”-strategi, hvor den
tilgængelige registerinformation anvendes til at konstruere en gruppe af individer, som er
sammenlignelige med deltagerne på alle målbare karakteristika nævnt oven for.
Et konkret problem er, at borgere i den potentielle sammenligningsgruppe i sagens natur ikke har
noget starttidspunkt for indsatsen, idet de jo ikke har deltaget i den. Det er imidlertid nødvendigt at
konstruere en startdato for disse borgere for at have et udgangspunkt for sammenligningen. Dette
problem løses ved for hver person i den potentielle sammenligningsgruppe – borgere på
kontanthjælp eller i ressourceforløb som ikke har været med i VCG2 - at simulere en potentiel
startdato; et tilfældigt træk af en af de mulige startuger med lige stor sandsynlighed. 4 Herefter
slettes de borgere fra den potentielle sammenligningsgruppe, som ikke er på kontanthjælp eller i
ressourceforløb i deres simulerede startuge.
Konkret beregnes effektmålet med udgangspunkt i deltagerne på et givet tidspunkt efter
startdatoen for deltagelse i VCG2, og der matches på variable for:
















4

Køn
Alder
Civilstand
Antal børn
Anbragte børn
Etnicitet
Uddannelsesniveau
Erhvervserfaring
Nettoformue
Registreret alkoholmisbrug
Registreret stofmisbrug
Sygdomsdiagnoser
Andelen af de forudgående 3 år henholdsvis 6 år på SU, kontanthjælp, i beskæftigelse, på
sygedagpenge eller selvforsørget – målt ved indsatsstart
Match-kategorisering
Hvorvidt personen har modtaget en dom for en kriminel handling

Dette er en metode, der ofte anvendes i matching-litteraturen, og som er inspireret af Lechner, M., 1999.

Earnings and Employment Effects of Continuous Off-the-job Training in East Germany after Unification, Journal
of Business & Economic Statis tics, 17, 74-90.
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Der er ikke matchet på jobcenter eller startuge. Hvis der matches på jobcenter fører det til, at
borgerne ikke kan matches på de øvrige karakteristika oven for, hvilket formentlig er pga. kraftig
selektion indenfor jobcenteret i, hvem der udvælges til at deltage i VCG2. Match på startuge
bibringer ikke nogen variansreduktion og er derfor heller ikke foretaget.
Alle variable er målt enten ugen eller året før start i VCG2 (i sammenligningsgruppen måles i forhold
til den simulerede startuge). Der anvendes en ”nearest neighbour”-matching estimation med op til
10 sammenligningspersoner pr. deltager, da det vurderes, at den største risiko består i at få
estimationsskævheder på grund af selektionsproblemer (selection on unobservables), og ”nearest
neighbour”-estimatoren udnytter kun de tætteste matches i estimationen. Samtidig er det muligt at
anvende 10 personer pr. deltager, da den potentielle sammenligningsgruppe er meget større end
gruppen af deltagere (vi har også forsøgt os med færre sammenligningspersoner pr deltager, og det
giver samme kvalitative resultater).
Denne estimator tager netop højde for udvælgelsen ind i VCG2 på alle de variable, som er angivet
oven for – kaldet selection on observables. I det omfang, der findes uobserverede variable, som er
bestemmende både for deltagelse i VCG2 og for efterfølgende beskæftigelse mv., kan estimatoren
give en estimationsskævhed. Det er imidlertid svært at vurdere , i hvilket omfang de inkluderede
variable er tilstrækkelige til, at der er konstrueret gode matches, lige som det er svært at vurdere
retningen af en eventuel estimationsskævhed. Deltagere og sammenligningspersoner er jo matchet
på alle de oven for angivne variable, og det er uklart, om den således konstruerede
sammenligningsgruppe har større eller mindre beskæftigelseschancer end deltagerne i VCG2.
I denne analyse vises resultaterne for de første 70 uger efter indsatsstart. Da der har været optag til
VCG2 frem mod udgangen af 2015, er der mange, der ikke har været så længe i indsatsen, at de kan
registreres 70 uger efter indsatsstart. Antallet af tilbageværende borgere, som kan følges i et antal
uger, er vist i figur 15 herunder. Det er knap halvdelen af borgerne på kontanthjælp og en tredjedel
af borgerne i ressourceforløb, som kan følges i alle 70 uger.
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Figur 15: Tilbageværende borgere op til 70 uger efter indsats start

Borgere på kontanthjælp

Borgere i ressourceforløb

5.4.1 Fidelitet
I dette afsnit belyser evalueringen, i hvilket omfang de deltagende borgere har fået den tiltænkte
indsats i form af virksomhedspraktik, som det registreres i DREAM. Tabel 12 viser, hvor mange der
opnår mindst 1, 13, 26 og 39 ugers virksomhedspraktik.
Tabel 12: Deltagelse i virksomhedspraktik

Borgere i alt
Mindst 1 uges virksomhedspraktik
Mindst 13 ugers virksomhedspraktik
Mindst 26 ugers virksomhedspraktik
Mindst 39 ugers virksomhedspraktik

Kontanthjælpsmodtagere
1853
1759
1346
672
309

Borgere i ressourceforløb
729
698
575
311
132

Det ses, at 1921 af de i alt 2582 borgere, svarende til knap 75 %, opnår mindst 13 ugers
virksomhedspraktik. Andelen, som opnår mindst 13 ugers praktik, er nogenlunde lige stor i de to
grupper, mens der er en lidt større andel, som opnår 26 og 39 ugers praktik, blandt borgere i
ressourceforløb end blandt borgere på kontanthjælp. Bemærk at tabel 13 undervurderer den sande
fidelitet, da der er borgere, der ikke kan observeres i hverken 26 eller 39 uger, som vist i figur 9.
I tabel 13 vises forskellen i andelen, der opnår forskellige perioder i sammenhængende
virksomhedspraktikbaseret på en matching-analyse. Det undersøges, hvor lang tid grupperne har
deltaget i sammenhængende virksomhedspraktik inden for de første 70 uger efter indsatsstart. Det
undersøges således, om der er forskel på de ledige i deltagergruppen og i den matchede
kontrolgruppe i forhold til deltagelse i virksomhedspraktik.
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Tabel 13: Deltagelse i sammenhængende virksomhedspraktik, matching-analyse

Længde af virksomhedspraktik
Kontanthjælpsmodtagere
Mindst 13 uger
Mindst 26 uger
Mindst 39 uger
Personer i ressourceforløb
Mindst 13 uger
Mindst 26 uger
Mindst 39 uger

Andel af gruppen, %
Deltagergruppe Kontrolgruppe Forskel
74,4
41,0
19,4

11,8
4,6
1,8

62,6
36,4
17,6

79,4
45,8
20,3

12,1
4,9
1,8

67,4
40,9
18,5

Note: Tabellen angiver forskellen i perioden i virksomhedspraktik baseret på en matching-analyse, der
benytter sig af samme variabler som de øvrige matching-analyser i rapporten. Forskellene mellem de to
grupper er statistisk signifikant forskellig fra 0 på 99,9% signifikansniveau. Mindre forskelle i andelene i
deltagergruppen som opnår 13, 26 og 39 ugers virksomhedspraktik i henholdsvis tabel 14 og 15 skyldes, kravet
til ’common support’ i matching-analysen, som udelader nogle få observationer.

Tabel 13 viser, at der en betydelig større andel i deltagergrupperne, der deltager i
virksomhedspraktik. Der ses endvidere, at andelen, der opnår længerevarende forløb, er stærkt
aftagende i både deltager- og kontrolgruppen, hvorfor effekten på denne andel også er mindre end
effekten på andelen, som opnår mindst 13 ugers praktik. Bemærk, at en del af den aftagende effekt
skyldes, at en del borgere ikke kan følges særligt længe – og derfor slet ikke har mulighed for at opnå
26 eller 39 ugers sammenhængende praktik - på grund af den begrænsede observationsperiode se
figur 9.

5.4.2 Resultater for kontanthjælpsmodtagere
I dette afsnit præsenteres effekterne af VCG2 for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Neden for
præsenteres en række figurer, der sammenligner udviklingen i forskellige udfald for deltagergruppen
i forhold til sammenligningsgruppen blandt de deltagende kontanthjælpsmodtagere - som kun er
matchet med kontanthjælpsmodtagere i den potentielle sammenligningsgruppe.
Først ses i figur 16 på effekten af deltagelse i VCG2 på aktiveringsomfanget. Figuren til venstre viser
aktiveringsomfanget blandt deltagerne og den matchede sammenligningsgruppe (kontrol). Det ses,
at deltagerne i starten af perioden har et væsentlig højere aktiveringsomfang (90 %) end
sammenligningsgruppen (40 %), men også at andelen i aktivering falder i begge grupper over tid.
Faldet er dog størst for deltagerne. I højre figur er indtegnet den estimerede effekt af deltagelse i
VCG2 på aktiveringsomfanget svarende til forskellen mellem de to kurver i venstre figur. Yderligere
er tilføjet et 95 %-konfidensinterval. Det ses, at deltagelse i VCG2 initialt fører til en 50 %-points
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stigning i aktiveringsomfanget, en stigning som er statistisk signifikant. Effekten falder til omkring 10
%-points efter 70 uger, men den er stadig statistisk signifikant.
Figur 16: Effekten af VCG2 på aktiveringsomfanget

I figur 17 er effekten på deltagelse i virksomhedspraktik undersøgt. Her ses, som forventet, en endnu
større effekt, startende omkring 70 % i starten, men faldende til ca. 15% efter 70 uger. Implikationen
af disse to figurer er, at VCG2 har ført til en kraftig stigning i andelen i virksomhedspraktik, og at
dette i mindre omfang er sket på bekostning af andre former for aktivering.

Figur 17: Effekten af VCG2 på deltagelse i virksomhedspraktik

I figur 18 vises effekten af deltagelse i VCG2 på omfanget af ordinær beskæftigelse. Det ses, at kun
omkring 4,5 % af deltagerne finder ordinær beskæftigelse, og at effekten på beskæftigelsesomfanget
er svagt negativ på helt kort sigt, svarende til en lille fastlåsningseffekt, men effekten på
beskæftigelsesomfanget bliver nul med tiden. For hele perioden gælder det, at der ikke er nogen
statistisk signifikant forskel i beskæftigelsesomfang på deltager- og kontrolgruppen.
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Figur 18: Effekten af VCG2 på beskæftigelsesomfanget

I figur 19 vises effekten af deltagelse i VCG2 på andelen, som er i ordinær uddannelse (målt ved
modtagelse af SU). Der er ingen statistisk signifikant effekt, omend der ses en beskeden negativ
forskel, som kan skyldes fastlåsning på den korte bane.
Figur 19: Effekten af VCG2 på andel på SU

53

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

Figur 20 viser effekten af VCG2 på andelen, som kommer i fleksjob.
Figur 20: Effekten af VCG2 på andel i fleksjob

Der er en nogenlunde ens udvikling i andelen, der overgår til fleksjob, i de to grupper i de første 35
uger. Herefter er der en tydelig stigning i afgangen til fleksjob for deltagergruppen. Dette afspejles i
en statistisk signifikant positiv effekt, der stiger op til omkring 4%-point 70 uger efter indsatsstart.
Andelen i fleksjob målt efter 70 uger er således tre gange større i deltagergruppen end i
kontrolgruppen (6 % versus 2 %), omend der dog stadig er tale om relativt små andele. Alt i alt er
der således en signifikant positiv effekt på andelen, der overgår til et fleksjob, som ser ud til at
være kraftigt voksende over tid.
I figur 21 er succesdestinationerne samlet i en figur for afgangen til en af de tre tilstande ordinær
beskæftigelse, uddannelse, eller fleksjob.
Figur 21: Effekten af VCG2 på andel i beskæftigelse, på SU eller i fleksjob

Samlet set findes på kort sigt en svag og insignifikant negativ effekt af deltagelse i VCG2 på de tre
succesmål; beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob. Efter godt 40 uger opstår der en positiv effekt
på det aggregerede succesmål, hvilket, som vist i figur 10-12, primært skyldes stigende tilgang til
fleksjob.

54

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

Da der er en positiv effekt på andelen i fleksjob, ses der også på effekten på overgang til
ledighedsydelse for at vurdere, om der kan opstå en yderligere positiv effekt på fleksjob hen ad
vejen, denne effekt er vist i figur 22.
Figur 22: Effekten af VCG2 på ledighedsydelse

Der ses en signifikant positiv effekt på omfanget af kontanthjælpsmodtagere, som overgår til
ledighedsydelse, hvilket kunne indikere en udsigt til en voksende effekt på andelen, som kommer i
fleksjob med tiden.
Endelig er det belyst i hvilket omfang borgere, som starter på VCG2, mens de er på kontanthjælp,
med tiden overgår til ressourceforløb. Dette er vist i figur 23.
Figur 23: Effekten af VCG2 på overgang til ressourceforløb.

Det ses, at de borgere som deltager i VCG2, i mindre omfang end sammenligningsgruppen overgår til
ressourceforløb. De første 40 uger efter indsatsstart er effekten statistisk signifikant.
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5.4.3 Resultater for personer i ressourceforløb
Følgende præsenteres en næsten tilsvarende række figurer, der sammenligner udviklingen i
forskellige udfald for deltagergruppen i forhold til sammenligningsgruppen, blandt de deltagende
borgere i ressourceforløb - som kun er matchet med personer i ressourceforløb i den potentielle
sammenligningsgruppe.
I figur 24 vises effekten på aktiveringsomfanget.
Figur 24: Effekten af VCG2 på aktiveringsomfanget

Der ses, ganske som for kontanthjælpsmodtagerne, en signifikant positiv effekt af indsatsen på det
samlede aktiveringsomfang for borgerne i ressourceforløb.
I figur 25 vises effekten på andelen, som deltager i virksomhedspraktik.
Figur 25: Effekten af VCG2 på deltagelse i virksomhedspraktik
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Der er også for personer i ressourceforløb en tydelig og signifikant positiv effekt på deltagelse i
virksomhedspraktik som følge af VCG2. Igen er effekten på deltagelse i virksomhedspraktik større
end effekten på aktiveringsomfanget, hvilket er svarende til en vis fortrængningseffekt.
I figur 26 vises for fuldstændighedens skyld effekten på andelen af borgere i ressourceforløb, som
kommer i ordinær beskæftigelse.
Figur 26: Effekten af VCG2 på beskæftigelsesomfang

Der er kun tre personer i deltagergruppen, der observeres i beskæftigelse målt 70 uger efter
indsatsstart. Dette giver naturligt nok ikke anledning til en signifikant effekt.
Tilsvarende viser figur 27 neden for heller ikke nogen signifikant effekt på andelen på SU, eftersom
også kun tre personer i deltagergruppen overgår til SU.
Figur 27: Effekten af VCG2 på andel på SU

Figur 28 viser effekten af deltagelse i VCG2 på andelen, der kommer i fleksjob for borgere på
ressourceforløb.
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Figur 28: Effekten af VCG2 på andel i fleksjob

Der er en forholdsvist stor og statistisk signifikant positiv effekt på andelen af personer, der opnår
et fleksjob. Da dette er omkring 5 % af sammenligningsgruppen og 14 % af deltagergruppen, svarer
den estimerede effekt på 9% til næsten en tredobling af andelen, som kommer i fleksjob.
I figur 29 er endelig vist effekten på andelen, som kommer enten i ordinær beskæftigelse,
uddannelse eller fleksjob.
Figur 29: Effekten af VCG2 på beskæftigelse, SU eller fleksjob

Samlet set er der en positiv effekt på de tre succesmål af VCG2, der som beskrevet oven for
udelukkende er drevet af udviklingen i andelen i fleksjob.
I figur 30 belyses effekten på andelen, der overgår til ledighedsydelse, da dette kan give et fingerpeg
om, hvorvidt der kan forventes yderligere positiv effekt på overgangen til fleksjob for borgerne i
ressourceforløb.
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Figur 30: Effekten af VCG2 på andelen på ledighedsydelse

Her ses en næsten tilsvarende stor effekt på overgangen til ledighedsydelse, som det fremgik oven
for for andelen på fleksjob. I det omfang det lykkes at hjælpe disse personer med at finde et
fleksjob, er der altså et begrundet håb om en på sigt endnu større effekt på andelen, som kommer i
et fleksjob.
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5.4.4 Resultater opdelt på udvalgte baggrundskarakteristika
I dette afsnit præsenteres en række resultater for forskellige opdelinger af stikprøven med henblik
på at undersøge, om deltagelse i VCG2 har haft en forskelligartet påvirkning på
arbejdsmarkedsstatus for forskellige typer af ledige.
Af overskuelighedshensyn præsenteres der kun effektfigurer for fleksjob, ledighedsydelse og det
aggregerede succesmål (ordinær beskæftigelse, SU og fleksjob). Dette skyldes, at der overordnet set
ikke er fundet effekter på hverken afgang til ordinær beskæftigelse eller SU. I det omfang effekter på
det aggregerede succesmål for nogle grupper hidrører fra ordinær beskæftigelse eller SU, vil det
blive nævnt i diskussionen af resultaterne.
Der præsenteres resultater opdelt på køn, alder, uddannelse og etnicitet i det nedenstående.
Resultaterne for øvrige baggrundskarakteristika og for de enkelte kommuner er henvist til appendix
A.

5.4.4.1
Resultater opdelt på køn
Figur 31 og 32 viser effekter for henholdsvis kvindelige og mandlige kontanthjælpsmodtagere, mens
figur 33 og 34 viser effekter for henholdsvis kvinder og mænd i ressourceforløb.
Figur 31: Effekt af VCG2 for kvinder, kontanthjælpsmodtagere (952 deltagere)
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Figur 32: Effekt af VCG2 for mænd, kontanthjælpsmodtagere (901 deltagere)

For både mænd og kvinder på kontanthjælp ses en signifikant positiv effekt på både andel i fleksjob
og på ledighedsydelse. Der er ikke nogen tydelige forskelle i resultaterne på tværs af køn.
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Figur 33: Effekt af VCG2 for kvinder, ledige i ressourceforløb (440 deltagere)
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Figur 34: Effekt af VCG2 for mænd, ledige i ressourceforløb (289 deltagere)

For både mænd og kvinder ses en signifikant positiv effekt på både andel i fleksjob og på
ledighedsydelse. Der er heller ikke her nogen tydelige forskelle i resultaterne på tværs af køn.

5.4.4.2
Resultater opdelt efter alder
Gennemsnitsalderen i deltagergruppen er omkring 40 år. I dette underafsnit opdeles resultaterne
derfor efter, om de ledige er over eller under 40 år.
Figur 35 og 36 viser resultaterne for kontanthjælpsmodtagere henholdsvis under og over 40 år,
mens figur 37 og 38 viser det samme for personer i ressourceforløb.
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Figur 35: Effekt af VCG2 for ledige under 40 år, kontanthjælpsmodtagere (1007 deltagere)

Der er en signifikant positiv effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere under 40 år. Effekten udløses
af, at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob end i sammenligningsgruppen. I forhold
til gruppen som helhed er der en smule flere under 40 år, der overgår til SU, beskæftigelse eller
fleksjob. Dette skyldes primært en anelse flere på SU eller i beskæftigelse.

64

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

Figur 36: Effekt af VCG2 for ledige over 40 år, kontanthjælpsmodtagere (846 deltagere)

Der er ligeledes en signifikant positiv effekt for ledige kontanthjæl psmodtagere over 40 år. Den
primære årsag til en positiv effekt for denne gruppe er, at relativt flere i deltagergruppen end i
sammenligningsgruppen overgår til fleksjob. I forhold til gruppen under 40 år er der en noget mindre
andel, der forlader kontanthjælp blandt de lidt ældre. Effekten af VCG2 er dog af samme
størrelsesorden for de to aldersgrupper. Dog er effekten på anden på ledighedsydelse størst for
gruppen over 40 år.
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Figur 37: Effekt af VCG2 for ledige under 40 år, ressourceforløb (314 deltagere)

Der er en positiv, men statistisk insignifikant, effekt for ledige i ressourceforløb under 40 år. De
ledige, der overgår til anden tilstand end ressourceforløb, overgår primært til fleksjob.
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Figur 38: Effekt af VCG2 for ledige over 40 år, ressourceforløb (415 deltagere)

For ledige i ressourceforløb over 40 år er der en stor og statistisk signifikant positiv effekt på
andelen, der kommer i fleksjob. Der er tale om en firdobling i forhold til andelen i
sammenligningsgruppen. Ovenstående figurer tyder således på, at det især er blandt de lidt ældre
ressourceforløbs-deltagere, at VCG2 har haft en stor positiv effekt på overgangen til fleksjob.
Ydermere ses for denne gruppe en stor og voksende effekt på overgang til ledighedsydelse.
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5.4.4.3
Resultater opdelt efter uddannelse
Tæt på 75 % af deltagergruppen i VCG2 har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. I dette
underafsnit opdeles resultaterne på, om de ledige har en erhvervskompetencegivende uddannelse
eller ej. I figur 39 og 40 ses effekterne for kontanthjælpsmodtagere henholdsvis uden og med en
erhvervskompetencegivende uddannelse, og i figur 41 og 42 ses effekterne for den tilsvarende
opdeling af borgere på ressourceforløb.
Figur 39: Effekt af VCG2 for ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, kontanthjælpsmodtagere (1384
deltagere)

Der er en positiv effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse. Effekten udløses primært af en større afgang til fleksjob i deltagergruppen end i
sammenligningsgruppen, mens der er små og insignifikante bidrag fra overgang til ordinær
beskæftigelse og SU. I forhold til gruppen som helhed er effekten på andel i fleksjob e n smule lavere.
Der er en beskeden, men signifikant og voksende, effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur 40: Effekt af VCG2 for ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse, kontanthjælpsmodtagere (469
deltagere)

Der er ligeledes en positiv effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Årsagen til denne positive effekt er, at relativt flere i
deltagergruppen end i sammenligningsgruppen overgår til fleksjob (faktisk er eff ekterne på SU og
ordinær beskæftigelsesvagt negative for denne gruppe uden dog at være statistisk signifikante). I
forhold til gruppen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er effekten på overgang til
fleksjob noget større, uden at forskellen i effekt dog er statistisk signifikant. Også her ses en positiv
effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur 41: Effekt af VCG2 for ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, ressourceforløb (411 deltagere)

Der er en positiv og stor statistisk signifikant effekt for ledige i ressourceforløb uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Effekten hidrører fra overgang til fleksjob. Yderligere ses
en stor og positiv signifikant effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur 42: Effekt af VCG2 for ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse, ressourceforløb (318 deltagere)

For ledige i ressourceforløb med erhvervskompetencegivende uddannelse er der en positiv , og sidst i
perioden statistisk signifikant, effekt på andelen, der kommer i fleksjob. Der er ikke nogen markant
forskel på resultaterne for personer i ressourceforløb, afhængig af om de har en
erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej.
5.4.4.4
Resultater opdelt efter etnicitet
Omkring 1/3 del af deltagerne i VCG2 har anden etnisk oprindelse end dansk. I dette underafsnit
opdeles resultaterne på, om de ledige er af dansk oprindelse eller ej. Figur 43 og 44 viser
resultaterne for kontanthjælpsmodtagere med henholdsvis dansk og ikke-dansk etnisk oprindelse,
mens figur 45 og 46 viser resultater for den tilsvarende opdeling af borgere i ressourceforløb.
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Figur 43: Effekt af VCG2 for ledige med dansk oprindelse, kontanthjælpsmodtagere (1539 deltagere)

Der er en signifikant positiv effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med dansk oprindelse.
Effekten udløses af, at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob end i
sammenligningsgruppen. Der er også en signifikant positiv effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur 44: Effekt af VCG2 for ledige med anden etnisk oprindelse end dansk, kontanthjælpsmodtagere (314 deltagere)

Der er ingen effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk oprindelse end dansk.
Derudover er andelen, der forlader kontanthjælp, betydeligt mindre end for etniske danskere. Der
ses heller ikke nogen effekt på overgang til ledighedsydelse for denne gruppe.
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Figur 45: Effekt af VCG2 for ledige med dansk oprindelse, ressourceforløb (624 deltagere)

Der er en positiv og statistisk signifikant effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med dansk
oprindelse. Effekten udløses af at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob end i
sammenligningsgruppen. Her ses også en positiv signifikant effekt på overgangen til ledighedsydelse.
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Figur 46: Effekt af VCG2 for ledige med anden etnisk oprindelse end dansk, ressourceforløb (105 deltagere)

For ledige i ressourceforløb af anden etnisk oprindelse end dansk er der ikke nogen effekt af VCG2,
hverken på de opstillede succesmål eller på overgang til ledighedsydelse. Samlet set er der således
en markant forskel i effekten af VCG2 for ledige med dansk oprindelse og anden etnisk oprindelse
end dansk, både for gruppe af kontanthjælpsmodtagere og for gruppen af borgere i
ressourceforløb.

5.4.5 Effekt på ledighedsydelse og fleksjob
De store effekter på overgang til fleksjob kombineret med store effekter på overgang til
ledighedsydelse indikerer, at der er potentiale for at opnå endnu større effekter af VCG2-indsatsen
på sigt, når endnu flere af de som er på ledighedsydelse – og dermed er visiteret til et fleksjob –
finder og påbegynder et fleksjob. For at underbygge disse perspektiver undersøges i det følgende,
hvor mange af de personer, som overgår til ledighedsydelse i de to grupper, der efterfølgende finder
sig et fleksjob. Dette er vist i tabel 14.
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Tabel 14: Ledighedsydelse og fleksjob efter ledighedsydelse

Antal på ledighedsydelse
Heraf i fleksjob efterfølgende

Kontanthjælp
111
53

Ressourceforløb
93
42

Tabel 14 viser, at knap halvdelen af de personer, som i projektet er overgået til ledighedsydelse,
også er kommet i fleksjob. Bemærk at dette er sket i løbet af maksimalt 70 uger og for de fleste
endnu kortere tid, se figur 9. Deltagerne i projektet skal således i løbet af mellem 20 og 70 uger nå at
deltage i virksomhedspraktik i mindst 13 uger og nogle helt op til 39 uger eller mere, blive v isiteret til
et fleksjob, og derefter søge, finde og påbegynde et fleksjob. I dette perspektiv er det ganske
imponerende, at det allerede er lykkedes for op mod halvdelen i løbet af den korte periode, og det
tyder på, at der er et potentiale for endnu større effekter på overgang til fleksjob på sigt.
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6. HVORFOR OG HVORDAN VIRKER VCG2
Den kvantitative evaluering viser, at virksomhedscenterforløb virker for udsatte borgere, og at
effekten primært skyldes overgangen til fleksjob eller ledighedsydelse og særligt for borgere i
ressourceforløb. Det næste spørgsmål er nu, hvorfor virksomhedspraktik virker – eller formuleret på
en anden måde, hvad får det til at virke? Fokus i dette kapitel er således på de faktorer, der
understøtter en positiv effekt af den virksomhedsrettede indsats.
Analysen af de virksomme faktorer er opdelt i tre vinkler: borgeren, virksomheden og endeligt
jobcenteret.

6.1

INTRODUKTION TIL METODE OG DATAGRUNDLAG

Den kvalitative evaluering af, hvad der virker i VGC2 bygger på flere forskellige datakilder, som hver
især og sammen belyser forskellige dele af evalueringens fokuspunkter: Interviews, surveys og
dokumenter. I det følgende gennemgås kortfattet de anvendte datakilder samt den anvendte
metode til at analysere disse.
Evalueringen bygger primært på interviews med borgere, virksomhedsmentorer og aktører i
jobcenteret.
Der er blevet foretaget følgende interviews:




97 dybdegående interviews, hvoraf 30 er gennemført med borgere, 17 med
virksomhedsmentorer, 8 med virksomhedskonsulenter, 9 med koordinerende
sagsbehandlere, 7 med sociale mentorer og 26 med kommunernes projektledere.
4 fokusgruppeinterviews, hvoraf 2 er gennemført med rehabiliteringsteams, 1 er
gennemført med sociale mentorer og 1 er gennemført med virksomhedsmentorer.

Interviewene er blevet gennemført over tre rul: I 2014, 2015 og 2016. I de to første rul er
respondenterne blevet udvalgt fra de kommuner, som var længst med implementeringen af
projektet. I tredje rul har fokus været rettet mod borgere, der er afgået til en succesdestination efter
et forløb i et virksomhedscenter. Med afsæt i datatræk fra Metricas registeranalyse er der således
udvalgt borgere, som er afgået til en af de tre succesdestinationer, henholdsvis fleksjob, ordinær
ansættelse eller uddannelse, og som har oplevet en progression på et af de betydende
progressionsparametre. Borgerne er desuden valgt med afsæt i deres ledighedshistorik, og alle
borgere har minimum haft et uafbrudt ledighedsforløb på fire år forud for forløbet i
Virksomhedscenter Generation 2, og de fleste har haft mere end seks års uafbrudt ledighed. De
interviewede borgere i tredje rul er således borgere, der er afgået til en succesdestination på trods.
For at få et så mættet billede af disse borgeres indsats er der desuden gennemført interviews med
deres virksomhedsmentor, virksomhedskonsulent, sagsbehandler og sociale mentor i det omfang,
det har været muligt.
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Den store mængde af kvalitativt data fra de mange interviews er blevet analyseret ved hjælp af
kvalitativ indholdsanalyse, som kort fortalt er systematisk kodning af alt datamateriale. Gennem
displaykonstruktion er det kodede data analyseret med fokus på, hvilke faktorer der modererer
succes. Til at understøtte databehandlingen og analysen er softwareprogrammet Nvivo anvendt.
Herudover indgår følgende datakilder:



Surveys:
o Virksomhedsmentorer (n = 169)
Dokumentanalyse (screening af 10 % af jobcentrenes aftaler):
o Virksomhedsaftaler (n = 236)
o Arbejdsaftaler (n= 235)

Udover at belyse implementeringen af projektet, hvilket er det primære formål med disse datakilder,
supplerer de også på enkelte områder den kvalitative evaluerings fund af væsentlige moderatorer.

6.2

BORGEREN

Virksomhedspraktik er ikke blot en aktivitet – det er et forløb, som borgeren gennemgår, hvor
opstarten og afslutningen kan være lige så vigtig som selve tiden i praktikken. Virksomhedspraktik
kan derfor med fordel tænkes som en proces i tre faser: Opstart, undervejs og afslutning. Til hver
fase finder den kvalitative evaluering en række vigtige faktorer, der understøtter succes. Disse vil
blive gennemgået neden for.

6.2.1 Fase 1 – opstart inden praktikken
6.2.1.1
Motivation virker fremmende, men den er der sjældent fra starten
Borgernes motivation for at komme i arbejde anses ofte for at være afgørende for, at en borger med
lang ledighedshistorik kommer i arbejde. Som et led i empowerment-tankegangen er motivation
ofte et selvstændigt mål i mange indsatser. Derfor arbejdes der også målrettet med at inddrage
borgeren og skabe ejerskab i forhold til processen, idet dette ejerskab i sig selv har en motiverende
effekt. I tråd med denne tankegang har evalueringen belyst, hvilken betydning borgerens motivation
for og initiativ til praktik har for udfaldet af den virksomhedsrettede indsats.
Overordnet viser evalueringen, at motivation for virksomhedspraktik synes at have en positiv
betydning for udfaldet, mens borgerens initiativ til virksomhedspraktik ikke synes at have nogen
betydning for udfaldet. Dog er det et væsentligt fund, at motivation ikke behøver at være tilstede
indledningsvist, men at den også kan indtræffe i løbet af den første periode af praktikken. Det
handler med andre ord om at få borgeren i gang, idet motivationen ofte opstår undervejs i
processen.
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For at undersøge betydningen af motivation sondres der i evalueringen mellem fire tidspunkter,
hvor borgerens motivation kan indfinde sig5 (se figur 47):
Figur 47: Tidspunkter for hvornår motivationen indfinder sig hos borgeren

Tidlig motivation

Motivation indfinder
sig under første
samtaler

Motivation indfinder
sig ved mødet med
virksomhed

Motivation indfinder
sig først under
praktikken

Tidlig motivation er undersøgt dels i forhold til, hvem der tog initiativ til at komme i praktik (om det
var borgeren eller jobcenteret) og hvem, der fandt praktikvirksomheden (om det var borgeren eller
jobcenteret). I forhold til begge parametre viser evalueringen, at borgerens selvstændige initiativ til
at komme i praktik ikke synes at have betydning for succesfuldt udfald.
Betydningen af initiativ, målt som udspil eller tiltag til at komme i praktik, hænger tæt sammen med
motivation. Hvis borgeren selv tager initiativ til at komme af sted i praktik, må motivationen herfor
også formodes at være høj. Den kvalitative evaluering, hvor udvalgte borgeres forløb i praktik er
blevet nøje kortlagt og analyseret, viser dog, at eget initiativ og tidlig motivation inden
praktikforløbet ikke er en nødvendig forudsætning for succes. Ud af de 30 undersøgte borgerforløb
er 21 endt i en succesdestination6, og blandt disse 21 borgere er eget initiativ og tidlig motivation
inden praktikforløbet meget varierende. En overvejende del af de succesfulde praktikforløb er blevet
igangsat på jobcentrets initiativ. Der er også flere eksempler på borgere, som, på trods af at de var
skeptiske eller endda negative i starten, er endt i en succesdestination. Herudover er der flere
eksempler på borgere, som, på trods af selv at have taget initiativ til praktikken, ikke kan be tegnes
som ’succescases’, da de efterfølgende hverken kom i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller
uddannelse. Data tyder således på, at borgerens eget initiativ og meget tidlig motivation for praktik
ikke er afgørende for, at borgeren ender i en succesdestination.
For størstedelen af de 21 borgere, der er endt i en succesdestination, er motivation for praktikken
først indtruffet enten under samtalen med virksomhedskonsulenten om en virksomhedsrettet
indsats, ved første møde med virksomheden og virksomhedsmentoren eller i løbet af de første uger i
praktik. Både en ihærdig indsats fra virksomhedskonsulentens side i forhold til at overbevise
borgeren om, at praktik kan være en god ide, samt en god mængde tålmodighed og tid kan altså
være nødvendig for, at borgerne bliver motiverede for praktikken. Evalueringen viser dog, at alle

5

De fire tidspunkter er funderet i data og er således empiriske kategorier frem for teoretiske, dvs. gennem
interviews med både borgere og professionelle har det vist sig, at borgernes motivation kan indfinde sig på fire
forskellige tidspunkter.
6 Af de resterende ni er en på førtidspension, og de sidste otte er fortsat enten i ressourceforløb eller på
kontanthjælp.
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borgere, der er endt i en succesdestination, er blevet motiveret for praktikken i løbet af den første
fase af praktikperioden.
Manglende motivation for praktik kan have mange forskellige årsager. Nedenfor er oplistet de
typiske årsager til manglende motivation, samt hvilke virkemidler jobcenteret i hvert tilfælde kan
anvende for at øge borgerens motivation:
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Årsag: Endnu en indsats: Borgeren kan have flere forskellige mislykkede aktiveringsforløb
bag sig og orker ikke endnu et tiltag.
Moderatorer: Her viser evalueringen, at dette særligt for borgere i ressourceforløb er blevet
afhjulpet ved, at man har gjort det klart, at formålet med praktikken var at få beskrevet
borgerens ressourcer. Mange borgere i ressourceforløb angiver således fleksjob som et klart
mål for deres praktik og fortæller, at tanken om, at praktikken kunne give en endelig
afklaring, var en væsentlig del af deres motivation for at komme i praktik. Et klart formål og
udsigt til endelig afklaring kan således være en stor motivationsfaktor for borgeren.



Årsag: Usikkerhed og angst for at komme i praktik: Mange af borgerne har været væk fra
arbejdsmarkedet i flere år, og mange af dem lider herudover af angst og har forskellige
psykiske problemstillinger. For disse borgere kan tanken om at skulle være på en almindelig
arbejdsplads og det at indgå i en social og faglig arbejdsdag virke skræmmende.
Moderatorer: Evalueringen viser, at det er lykkedes virksomhedskonsulenter at øge
borgernes motivation ved at give tid til en indledende snak med borgeren, herunder at tage
en dialog med borgeren om vedkommendes ønsker og lytte til bekymringerne. Herudover
kan et uforpligtende besøg hos praktikvirksomheden have stor betydning, da borgeren
herigennem kan bearbejde og måske punktere nogle af sine bekymringer. Tålmodighed er
dog også afgørende, og for nogle borgere er flere uforpligtende besøg på virksomheden
nødvendigt, før borgeren er klar på at komme i praktik. Endelig har muligheden for at kunne
sige ”nej tak” efter et besøg ved en virksomhed også en stor betydning, så borgeren ikke
føler sig fanget i et nyt tiltag. Dette gælder både borgere, der modtager kontanthjælp, og
for borgere i ressourceforløb.



Årsag: Praktiske bekymringer: For flere borgere spiller helt praktiske forhold også en rolle i
forhold til deres motivation for at komme i praktik. For nogle kan det være uoverkommeligt
at skulle tage bussen selv, for andre kan det være økonomien, fx at få råd til et buskort, eller
blot det at komme op om morgen og komme ud af døren.
Moderatorer: Hvis der er flere praktiske udfordringer på spil i forhold til borgerens
motivation for at komme i praktik, viser evalueringen, at det kan være en god ide at
tilknytte en social mentor til borgeren, som netop kan hjælpe med disse ting, fx ved at tage
bussen sammen med borgeren eller ved et telefonopkald om morgenen. Fleksibiliteten fra
jobcenterets side til at tage disse ting alvorligt og handle på dem kan være afgørende for en
borgers motivation for praktik. Dette gælder både borgere, der modtager kontanthjælp, og
borgere i ressourceforløb.
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Generelt gør jobcentrene en del ud af at forberede borgerne på praktik. En væsentlig del af dette
arbejde placeres hos virksomhedskonsulenterne, som meget tidligt i forløbene bliver borgerens
primære kontaktperson i jobcenteret. Motivationsfasen er en væsentlig del af den
virksomhedsrettede indsats for målgruppen – også selvom den ikke indgår i projektets ni
holdepunkter. Men det er vigtigt at påpege, at motivationsfasen ikke skal afgrænses til et lukket
miljø i jobcenteret, men at den i høj grad også finder sted i mødet med virksomhederne.

Casebeskrivelse 1
Borger, ressourceforløb, i 30’erne, har været sygemeldt og efterfølgende ledig siden 2007
Anne har været ledig siden 2007 og har været i ressourceforløb siden 2013. Hun har flere diskusprolapser
samt en psykisk lidelse. Da hun sendes i ressourceforløb, er hendes største ønske at få en førtidspension.
Hun er træt af at være i systemet, ikke at have afklaring og at ”skulle rende til møder på kommunen hele
tiden”. Hun kan ikke forstå, hvorfor hun skal i ressourceforløb. Hun har haft stor udskiftning i
sagsbehandlere, der alle taler om førtidspension som sandsynligt resultat, men det afvises af
rehabiliteringsteamet.
Et år inde i ressourceforløbet bliver Anne visiteret til VCG2. Virksomhedskonsulenten har fundet et
praktiksted til Anne i en kantine. Anne har stadig øjnene fast rettet mod førtidspension , men indvilliger i et
besøg på virksomheden. Hun synes, at køkkenchefen virker flink og siger ja til at starte i praktik.
Anne er i dag ansat i fleksjob (12 timer) ved virksomheden, hvor hun var i praktik.

6.2.1.2
Det sociale match er afgørende for succes
Et centralt holdepunkt i Virksomhedscenter Generation 2 er, at borgeren får en virksomhedsmentor
i virksomhedspraktikken. Formålet med virksomhedsmentoren er at give borgeren en fast
kontaktperson, som dels kan give borgeren en rolig opstart og introducere til arbejdsopgaverne, dels
give borgeren feedback og sparring på arbejdsopgaverne, samt sikre at borgeren integreres socialt
på arbejdspladsen. Evalueringen viser imidlertid, at det ikke er ligegyldigt, hvor borgeren kommer i
praktik, og hvem virksomhedsmentoren er. Matchet spiller en stor rolle.
Generelt er der i jobcentrene investeret en del ressourcer i at matche borger og virksomhed, om end
tilgangen til matchning er forskellig på tværs af kommuner. Nogle kommuner matcher efter
borgerens interesser, andre efter jobmål og jobmuligheder og andre igen efter
virksomhedsmentorens sociale kompetencer.
Den kvalitative evaluering har identificeret fire typer af hensyn, som jobcentrene kan tage, når de
matcher borger og virksomhed: Socialt, fysisk, jobmæssigt og logistisk match (se nedenstående
figur):
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Figur 48. Typer af match

SOCIALT
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Socialt match. Det sociale match af borgeren og virksomhedsmentoren er afgørende for praktikkens
succes. I det sociale match besidder virksomhedsmentoren de nødvendige sociale kompetencer, der skal
til for at give borgeren det bedst mulige praktikforløb.
Det sociale match er særligt vigtigt ved psykisk og mentalt svage borgere.
Fysisk match. Det fysiske match skal findes mellem borgeren og arbejdsopgaverne snarere end
mellem borgeren og virksomheden. Hvis borgeren kræver væsentlige fysiske skånehensyn, er det
vigtigt at tilrettelægge arbejdsopgaverne og arbejdstiden efter dette.

Match på jobmål. Match på jobmål kan være relevant for meget målrettede
borgere, der enten i kraft af tidligere uddannelse eller arbejdsliv har en tydelig faglig
profil, som de ønsker at bibeholde, eller blot borgere, som har en meget klar ide om,
hvad de gerne vil arbejde med.
Logistisk match. Match af borger og virksomhed, der bygger på logiske
forhold, fx transportudgifter eller transporttid.

Evalueringen viser helt tydeligt, at det sociale match vægtes højest af
virksomhedskonsulenterne. Analysen af succesborgernes forløb viser i
forlængelse heraf, at det sociale match i de fleste tilfælde har været
afgørende for, at borgeren er endt i en succesdestination. Et socialt match
betyder, at virksomhedsmentorens sociale kompetencer og ressourcer
stemmer overens med borgerens behov for social støtte og omsorg.
Borgerens og mentorens kemi skal passe sammen – særligt skal mentoren
have en interesse i og et flair for at arbejde med borgere, som er udfordret,
og som kræver en særlig indsats. Data viser en tendens til, at borgerne
hurtigere knytter sig til virksomhedsmentoren, hvis dennes personlighed
passer til borgerens. Det sociale match er særligt vigtigt for psykisk/kognitivt
svage borgere.

”Jeg er helt overbevist
om, at hvis hun var
kommet ud i en
produktionsvirksomhed
som ikke havde
socialpædagogisk omsorg
eller indstilling, så havde
hun ligget derhjemme i
dag med sin angst og ikke
kommet i arbejde.”
(virksomhedsmentor)

Det sociale match forudsætter dog et godt kendskab og samarbejde mellem virksomhedsmentoren
og virksomhedskonsulenten. Det er således vigtigt, at virksomhedskonsulenten kender si ne
virksomhedsmentorer godt, inklusiv deres styrker og svagheder, så han/hun ved, hvor de enkelte
borgere skal sendes hen.
Et andet vigtigt element i det sociale match er, at både borger og virksomhed har mulighed for at
sige ”nej tak”, hvis de ikke synes, at matchet er det rigtige. Dette sker dog yderst sjældent, men det
giver en ro og tryghed særlig for borgeren, men også for virksomhedsmentoren.
Et sekundært hensyn er det fysiske match, som primært er relevant i forhold til de
virksomhedspraktikker, der involverer hårdere fysisk arbejde, eller hvor borgeren har mange
skånehensyn. I den forbindelse har praktikker i virksomheder med mange alsidige jobfunktioner vist
sig at fungere godt, da borgeren i løbet af en dag kan lave flere forskellige ting og dermed undgå at
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belaste en bestemt kropsfunktion. Særligt kantiner har der været stor succes med, da der er
mulighed for både at lave mad, ordne opvask, dække bord, sælge mad mm. Andre typer
virksomheder, hvor alsidigheden nævnes som noget positivt, er boligforeninger, kirkegårde og
plejesektoren.
Match på jobmål har vist sig kun at spille en lille rolle i matchet af borger
og virksomhed. Der er enighed blandt de fleste interviewede
virksomhedskonsulenter og virksomhedsmentorer om, at match på
jobmål ikke har en afgørende betydning for de mest udsatte borgeres
oplevelse af praktikken. Faktisk påpeger flere virksomhedskonsulenter, at
borgerne ofte er meget uafklarede om, hvad de gerne vil arbejde som, og
hvad der i øvrigt vil være bedst for dem. Der er flere eksempler på, at
borgere, som har været isolerede længe, ofte ønsker praktikpladser, hvor
de kan sidde selv, men hvor den kollegiale kontakt netop er det, der viser
sig at løfter dem.

”Det var spild af hendes
ressourcer og
personlighed, hvis hun
skulle stå en fabrik, sådan
som hun ønskede. Jeg var
bange for, at hun ville gå
til grunde som menneske,
hvis hun ikke fik nogen at
tale med.”
(virksomhedskonsulent)

Selv om jobmål ikke er et afgørende hensyn i matchningen, så skal
borgeren naturligvis have lyst til at starte i praktik i den pågældende
virksomhed. Konkret forsøger virksomhedskonsulenten at overtale borgeren til praktik i en bestemt
virksomhed via den løbende dialog. Her begrunder virksomhedskonsulenten, hvorfor netop dén
virksomhed vil være det rette sted for borgeren at komme hen. Hvis borgeren er interesseret,
foreslår virksomhedskonsulenten et besøg på virksomheden, så borgeren selv kan være med til at
træffe valget. Ingen af de interviewede borgere i evalueringen har givet udtryk for at være blevet
presset til at komme på en praktikplads, som de ikke selv havde lyst til , men de fleste har i
udgangspunktet haft skepsis forud.
Kun få af de interviewede virksomhedsmentorer mener, at borgerens interesse for branchen eller
faget er af afgørende betydning. De fleste virksomhedsmentorer lægger i stedet vægt på, at det
sociale tilhørsforhold til en arbejdsplads eller et kollegialt fællesskab i sidste ende er vigtigere end
den indledende interesse eller drøm.
Match på jobmål kan dog have betydning for de dele af målgruppen, som tidligere har haft stor
tilknytning til arbejdsmarkedet, fx ressourceforløbsborgere som kommer fra sygedagpengeområdet.
Endeligt kan logistisk match også spille en rolle for nogle virksomhedskonsulenter. Et logistisk match
betyder, at borgeren matches med en bestemt virksomhed ud fra logistiske/praktiske hensyn. En
enkelt virksomhedskonsulent fortæller således, at det er afgørende for flere af hendes borgere, at
virksomheden ligger tæt på deres hjem, så de ikke skal bruge penge på transport. Det er fx også
tanken bag de klyngevirksomhedscentre, som nogle kommuner har anvendt i projektet. Det rene
logistiske match kan imidlertid gøre det sværere at indfri de øvrige tre matchhensyn.
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Casebeskrivelse 2
Borger, kontanthjælp, i 40’erne, har været ude af arbejdsmarkedet pga. sygdom siden 2008 .
Søren har været ude af arbejdsmarkedet siden 2008, hvor han fik et alvorligt piskesmæld. Han er fraskilt og
har to børn – begge med psykiske problemer. Som følge af piskesmældet og skilsmissen har han selv fået
psykiske problemer, og han har mistet troen på sig selv som værdifuld arbejdskraft. Hans største ønske er at
få en førtidspension. Sagsbehandleren fortæller ham, at han er for god til at få pension, og at han derfor
skal i praktik med henblik på optræning og beskrivelse af optræningsforøg.
Sørens eget ønske til et praktiksted er et lagersted, hvor han ikke skal have med andre mennesker at gøre,
og hvor han heller ikke skal have ansvar. Virksomhedskonsulenten mener dog, at Søren kan langt mere end
han regner med, og at han er alt for social til at arbejde alene. Hun foreslår derfor Søren at komme i praktik
i den lokale Brugs. Søren indvilliger, men gør det også klart, at han ikke regner med, at det vil gå.
Søren befinder sig hurtigt godt til rette i Brugsen og er glad for sin virksomhedsmentor. Søren starter på 10
timer, men arbejdstiden sættes hurtigt op til 15 timer om ugen. Langsomt får han også mere og mere
ansvar. Sørens humør ændrer sig også markant, han er nu glad og tr ives i praktikken.
Søren er i dag ansat i fleksjob ved en anden virksomhed 16 timer om ugen.

6.2.1.3
Klare mål og troen på job understøtter et succesfuldt forløb
Som påvist i den kvantitative effektevaluering har borgerens egen tro på job stor betydning for
effekten af virksomhedspraktikken. Hvis borgeren tror på, at virksomhedspraktikken ender med et
job, så sker det også i mange tilfælde. Det er med andre ord et klart mål for både borgeren og
jobcenteret, at borgeren skal ende i job.
Ovenstående fund understøttes af den kvalitative evaluering, som viser, at klare mål med praktikken
har positiv betydning. Mens der intet entydigt belæg findes i data for, at utydelige mål fører til
udebleven succes, ses der en tendens til, at borgere, der oplever at have haft klare målsætninger,
ender i en succesdestination. Således angiver størstedelen af borgerne, der er endt i
succesdestination, at have haft klare mål og delmål med deres praktik.
Klare mål defineres her som enten slutmål (fx en fremtidig ansættelse eller et fleksjob), som
borgeren bevidst arbejder hen mod, eller som delmål i forhold til eksempelvis fremmøde,
opgavernes sværhedsgrad eller arbejdstiden.
Herudover er der en klar tendens til, at de slutmål, som fastlægges i starten af praktikken, også
ender med at blive opfyldt: Borgere, der har et klart mål om at komme i fuldtidsarbejde, kommer
ofte i fuldtidsarbejde, og borgere med et mål om komme i fleksjob ender ofte i et fleksjob, eller i det
mindste med at blive indstillet til et fleksjob og komme på ledighedsydelse. Mange af borgerne
fremhæver også selv dét at blive indstillet til fleksjob som en milepæl og en stor lettelse, da det giver
ro og sikkerhed i en ellers ustabil situation. De fleste borgere oplever eksempelvis
visitationsprocessen som en milepæl, der skal passeres. Indstilling til fleksjob ses som en sikker havn
sammenlignet med det at være på kontanthjælp eller i et ressourceforløb på mere eller mindre
ubestemt tid.
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Delmålene er lige så vigtige som slutmålet. Alle interviewede
borgere lægger således stor vægt på de succeser, som de har
opnået undervejs, uanset hvor små disse succeser måtte være.
Dette gælder både direkte arbejdsrelateret progression som en
forøgelse af timetal, arbejdsdage eller mere krævende opgaver
såvel som personrelateret progression som bedre humør,
selvtillid og generel trivsel. Mange virksomhedsmentorer
fortæller ligeledes om, hvordan borgerne nærmest skifter
personlighed undervejs fra at være ensomme, angste personer
uden nogen tiltro til egne evner til at blive mere selvstændige,
gladere personer, der ønsker at indgå på arbejdsmarkedet. Det
er dog vigtigt at bemærke, at denne udvikling tager tid – nogle
gange mere end 12 mdr. – og den kræver en fælles, målrettet
indsats fra både virksomhedsmentor og jobcenteret.

”Busturen er et godt eksempel på,
hvordan jeg har ændret mig. Til at
starte med, der kunne jeg godt komme
ned til bussen, men når bussen så kom,
kunne jeg godt finde på at vende om og
gå hjem, fordi så hoppede hjertet op i
halsen. Men til sidst der stillede jeg mig
bare derned og ventede på bussen og
hoppede ind i den, som om det ikke var
noget. Det var nok det største spring at kunne transportere mig derud uden
at dø på vejen, for det var det, jeg mere
eller mindre var bange for.”

Der er blevet arbejdet med klare mål og delmål på forskellig vis. I
ca. 20 % af de deltagende kommuner har man anvendt en
arbejdsaftale, som er blevet udviklet til projektet. Arbejdsaftalen skal indgås
mellem borger, virksomhed og jobcenteret, og den skal indeholde en
beskrivelse af borgerens langsigtede jobønske, konkrete delmål,
arbejdsopgaver og timetal samt en beskrivelse af virksomhedsmentorens
rolle og støtteopgaver. Arbejdsaftalen har skullet danne grundlaget for den
opfølgning af borgeren.
I mange kommuner har man ikke anvendt redskabet, men har arbejdet med
klare mål på anden vis – enten vha. andre redskaber eller blot mundtligt.
Størstedelen af de interviewede virksomhedskonsulenter fortæller, hvordan
de har arbejdet med borgeren både socialt og fagligt og givet dem helt små
opgaver. Det kan være små personlige mål, som fx at drikke morgenkaffe
med kolleger, men det kan også være større mål som fx at stige i timetal
eller fremmødedage.

(borger)

”Min virksomhedskonsulent
skrev det hele ned. Hvordan
jeg skulle have det, og
hvilke skånebehov jeg
havde, så der var klare
linjer. Det fjernede presset.
Det fungerede som en slags
kontrakt mellem
virksomhedskonsulenten og
min mentor, som var helt
indforstået med, hvorledes
hun skulle støtte op om
mig.”
(borger)

Mens tilstedeværelsen af klare mål synes at have en positiv effekt, har skriftligheden af målene
ingen selvstændig betydning. Data tyder på, at det er ligegyldigt, hvorvidt målene bliver nedskrevet i
en arbejdsaftale eller blot diskuteres mellem borgeren og en kontaktperson. Med andre ord er det
vigtigt, at borgeren har reflekteret over målene med praktikken, men målsætningerne behøver ikke
at blive formaliseret i en arbejdsaftale.
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Casebeskrivelse 3
Peter, virksomhedsmentor, forvalter på byggeplads.
Peter er forvalter på en byggepladsenterprise. Her har han haft Rene i praktik. Rene har været på
kontanthjælp i tre år. Hans fravær fra arbejdsmarkedet skyldes bl.a. en længerevarende depression. Da han
kom i praktik hos Peter, var han meget angst og turde bl.a. ikke at køre i bil. Peter fortæller, at ét af målene
med praktikken var at hjælpe Rene til at håndtere sin angst i arbejdsmiljø – både socialt men også i forhold
til dagligdagsting som fx at køre bil. Peter gav derfor Rene til opgave hver dag at køre 50 meter over
gårdspladsen for at læsse bilen med småting, som skulle fragtes fra et lager til et andet. Rene syntes, at det
virkede fjollet at køre så få meter, da det næsten ville gå hurtigere at bære det til fods. Men Peter
insisterede og forklarede Rene, at formålet med opgaven var at give ham mod på at køre bil. Rene
indvilligede, og langsomt begyndte han at køre længere og længere ture i bilen, og endte med at levere
varer til byggepladser langt væk.
Rene er i dag fuldtidsansat i samme virksomhed, hvor han var i praktik.

6.2.2 Fase 2 – undervejs i praktikken
6.2.2.1
Fleksibel tilgang og justering undervejs er en nødvendighed
Et karakteristisk træk ved Virksomhedscenter Generation 2 er fleksibiliteten i forhold til borgerens
arbejdstid og arbejdsopgaver. Fælles for de borgere, der i dag er afgået til en succesdestination, e r,
at de sjældent har haft et lineært forløb. Der har været høj grad af fleksibilitet og forsøg med op- og
nedjustering af deres timetal i løbet af deres virksomhedspraktik.
Blot tre borgere har haft samme timeantal hele vejen igennem praktikken, mens de resterende
borgere – i samarbejde med deres virksomhedsmentor og typisk virksomhedskonsulenten – har
forsøgt sig frem med justering af timeantallet, indtil de fandt et passende niveau. 2/3 af borgerne
har selv taget initiativ til at blive sat op i timer, og de udtrykker en stor lyst til at prøve sig selv af og
finde ud af, hvad de kan klare. For den sidste tredjedels vedkommende er det enten
sagsbehandleren eller virksomhedsmentoren, der har foreslået borgeren at øge timeantallet, og
samtlige borgere har syntes, at det var en god idé.
Evalueringen viser ikke en entydig sammenhæng mellem borgerens eget initiativ til
timetalsjustering og efterfølgende afgang til en succesdestination. I stedet forekommer det at være
mere afgørende, at borgerne har en klar opfattelse af, at de hurtigt kan blive sat ned i tid igen, hvis
det ikke går. Dette er med til at skabe en god tryghed for borgeren og samtidig danne grundlag for,
at de risikofrit kan prøve sig selv af.
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Evalueringen fastslår endvidere, at størstedelen af virksomhedsmentorerne
har arbejdet med timetallet som en systematisk del af praktikken – lige som
det også var hensigten. Mange borgere bliver således justeret både op og
ned i timeantallet for at finde ud af, hvor meget de kan klare . Flere giver
dog her også udtryk for, at lange praktikperioder kan være en fordel, da det
giver tid og ro til at afprøve forskellige arbejdsbelastninger, hvilket kan
være svært at nå på 13 uger.
Mange virksomhedsmentorer fremhæver endvidere, at det er vigtigt, at
jobcenteret også viser sig fra deres samarbejdende side og udviser
fleksibilitet. Da virksomhedsmentorerne ofte investerer tid og kræfter i
borgeren, er det vigtigt for dem, at jobcenteret lytter til dem, fx i forhold til
om timetal skal sættes op eller ned. En virksomhedsmentor fortæller
eksempelvis, at det er rart, at jobcenteret er med på, at den halve time,
som borgeren bruger på transport til og fra arbejde, regnes med i
arbejdstiden, da rejsen tærer på borgerens ressourcer.
Samlet set viser evalueringen, at fleksibiliteten i timetal og arbejdsopgaver
har haft stor positiv betydning. De borgere, der efterfølgende er kommet i
ordinær beskæftigelse, er i løbet af praktikperioden steget til fuld tid, mens
borgere, der efterfølgende er kommet i fleksjob, oftest har forsøgt at øge
antallet af timer, indtil de fandt deres maksimale grænse.

”Jørgen har været i praktik
hos os tre måneder. I starten
svingede hans mødedage og
mødetidspunkter meget.
Men i Jørgens tilfælde viste
det sig, at fraværet skyldes,
at han startede på 25 timer,
hvilket han ikke kunne holde
til. Så skruede vi ned på
timeantallet. Det betød, at
Jørgen slet ikke havde noget
fravær i to måneder.
Derudover gav vi ham flere
administrative opgaver. Det
kunne han også sagtens. Der
udviklede han sig helt vildt.
Nu ved vi hvad han kan – det
giver værdi for ham, men
også for os.”
(virksomhedsmentor)

6.2.2.2
Indikationer på at længerevarende praktikker virker
Et centralt mål i VCG2 er, at borgernes praktikforløb skal være længerevarende. ”Længerevarende”
er ikke direkte defineret i projektbeskrivelsen, men begrebet fremstår implicit som 13 uger, idet
praktik på minimum 13 uger udløser et ekstra økonomisk tilskud til jobcentrene. Formålet med de
længerevarende praktikforløb er, at ”borgerne skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor
forløbene skal være så lange, at borgerne oplever en reel progression”7.
Stærke tendenser i det kvalitative datamateriale peger på, at
længerevarende praktikforløb har stor betydning for et positivt udfald af
virksomhedspraktik. Det er centralt træk hos alle de borgerforløb, hvor
praktikken ikke har resulteret i en succesdestination, at de har haft
praktikforløb på omkring 13 uger. Modsat har langt størstedelen af de
borgere, der er endt i en succesdestination, haft praktikperioder på mere
end 13 uger, typisk mere end 26 uger og mange mere end 39 uger. Kun en
enkelt borger, der er endt i uddannelse efter praktikforløbet, har haft en
praktikperiode på mindre end 13 uger.

7

”Dem vi er afklaret på efter
et halvt år, det er som regel
dem, der skal have en
pension. Der kan vi se, at
det her går ikke.
Men fleksjob er det mellem
et halvt til halvandet år.”
(virksomhedsmentor)

Styrelsen for Arbejdsmarkedsmarked og Rekruttering, ”Projektbeskrivelse – Virksomhedscenter Generation
2”, 13. december 2013.
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Det kvalitative data indikerer endvidere, at særligt borgere, som kommer i fleksjob, har glæde af
meget lange praktikforløb. Langt størstedelen af de borgere, som er afgået til fleksjob, har således
haft et praktikforløb af mere 26 ugers varighed samme sted. Dog må der tages et forbehold for
denne konklusion, da antallet af borgere i fleksjob også er langt større end antallet af borgere i
andre destinationer.
Samlet set peger den kvalitative evaluering dog på, at lange praktikperioder på mere end 26 uger
samme sted har en positiv effekt på borgernes efterfølgende beskæftigelsesgrad. Undersøges denne
tese med tallene fra registeranalysen, understøttes den dog ikke på nuværende tidspunkt.
Nedenstående tabel viser længden af praktikperioden for alle deltagende borgere, der er endt i
succesdestination i løbet af projektperioden.
Tabel 15: Andel med succes og antal uger i virksomhedspraktik blandt deltagerne

Antal overgået til ordinær job, fleksjob eller udd.
Mindst 13 ugers virksomhedspraktik
Mindst 26 ugers virksomhedspraktik
Mindst 39 ugers virksomhedspraktik

Kontanthjælp Ressourceforløb
221
67
135
54
52
30
24
17

Note: Ta bellen viser, hvor s tor en a ndel a f borgere med 13, 26 uger 39 ugers vi rksomhedspraktik bag sig, der har haft
a fga ng til en succesdestination.

Tallene fra registeranalysen er dog ikke helt retvisende. Pga. den begrænsede observationsperiode
‘oversamples’ personer fra korte forløb, hvorfor der ikke gives et helt retvisende billede, da personer
med lange praktikforløb har haft kortere tid til at finde job. Fundet fra den kvantitative evaluering
hviler derfor pt. kun på et lille datagrundlag, men det er planlagt, at der i 2017 vil blive lavet en
opfølgende kvantitativ analyse, hvor tesen vil blive testet.
Spørgsmålet er imidlertid, hvorfor lange praktikperioder ved samme virksomhed synes at have en
positiv effekt. Er det blot tiden, eller har det også en betydning, at det er ved den samme
virksomhed hele tiden?
Resultaterne af den kvalitative evaluering peger på, at både tid og sted har betydning. Et langt
praktikforløb på mere end 26 uger – måske ligefrem mere end 52 uger – giver tid og ro til at lave en
grundig optræning og afprøvning både i forhold til timeantal og opgaver. Ved at praktikforløbet
finder sted på den samme virksomhed hele tiden med den samme virksomhedsmentor tilknyttet ,
øges borgerens sociale tilknytning og tryghed til arbejdspladsen. Herved har borgeren tid til først at
kunne knytte sig til mentoren og dernæst til de nærmeste kolleger.
Ovenstående gælder særligt de mest udsatte borgere, som Virksomhedscenter Generation 2 netop
er rettet imod. Det er typisk borgere med komplekse problemstillinger, som har brug for tid til at
omstille sig og blive trygge i praktikken. Det tager tid at give dem selvtillid samt at overbevise dem
om, at de kan mere, end de tror. Mange af disse borgere har e n historik af omsorgssvigt og misbrug
bag sig, hvilket gør, at de har svært ved at stole på andre mennesker og derfor er længere tid om at
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opbygge relationer. Relationerne skal helt grundlæggende på plads først, før der kan ske en udvikling
med borgeren.
Casebeskrivelse 4
Borger, Mia, ressourceforløb, i 20’erne, har aldrig været i en ansættelse
Mia er en ung kvinde, som aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet. Hun er kognitivt udfordret og har
derudover haft en ustabil opvækst. Hun har været i mange forskellige aktiveringsforløb og var i praktik i et
beskyttet værksted, inden hun blev visiteret til et ressourceforløb. Beskeden fra værkstedet og hendes
sociale mentor var, at hun ikke kunne meget, og at hun skulle have pauser hvert tiende minut.
Som et led i ressourceforløbet visiteres Mia til Virksomhedscenter Generation 2. Virksomhedskonsulenten
foreslår, at Mia skal i praktik i et plejecenter. Her matcher han hende med en virksomhedsmentor, som han
har god erfaring med, og som han ved er dygtig til at arbejde med kognitivt udfordrede mennesker.
Hun starter med at arbejde der tre dage om ugen i 12 tolv timer i alt. Langsomt, i takt med at Mia bliver tryg
ved virksomhedsmentoren og arbejdsopgaverne, forsøger man at sætte hendes timer op. I løbet af
perioden går hun fra at arbejde 12 timer til at arbejde 30 timer. Hun får også mere og mere ansvar.
Virksomhedsmentoren er også glad for hende og oplever, at hun kan bidrage med en masse på
arbejdspladsen. Mia bliver gladere og mere selvstændig og er langt fr a den pige, som blev beskrevet af det
beskyttede værksted Mias praktikforløb i virksomheden er langt, og hun er der 1 år og 4 måneder.
Mia er i dag ansat i fleksjob (30 timer) samme sted, som hun var i praktik.

6.2.2.3
Faglig og social inklusion på arbejdspladsen fremmer succes
Den kvalitative evaluering viser, at både faglig og social inklusion på arbejdspladsen er positive
moderatorer for succes, og at virksomhedsmentoren her har en central rolle som facilitator af dette.
I forhold til faglig inklusion er det et væsentlig fund i evalueringen, at indholdet af borgerens
arbejdsopgaver har stor betydning. Det er vigtigt, at arbejdsopgaverne er ”rigtige” og har en værdi i
sig selv, da følelsen af at være værdifuld og følelsen af at gøre en forskel er med til at fastholde
borgeren i praktikken. En gennemgang af borgercasene indikerer, at de borgere, som oplever, at de
personligt udgør en værdi for virksomheden, oftere ender i en succesdestination. Borgerne selv
betegner det som ´forpligtelse´. De føler et ansvar over for virksomheden og deres kolleger, og de
ved, at andre må gøre deres arbejde for dem, hvis de ikke selv kommer afsted om morgenen.
Interviewene med virksomhedsmentorerne bekræfter også, at arbejdsopgaverne skal være
meningsfulde for borgeren. Ifølge mentorerne er det netop, når borgeren gives ansvar, og det
udførte arbejde har en reel værdi for virksomheden, at borgeren flytter sig. Med andre ord, når det
ikke længere er lige meget, om de kommer på arbejde eller ej. Mange af virksomhedsmentorerne
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fortæller, at de er meget direkte over for borgeren omkring
betydningen af borgerens arbejde. Dette kan være i form af ros og
anerkendelse af borgerens arbejde, eller ved at påtale betydningen af
borgerens fravær for virksomheden.

”Praktikken har givet mig
en følelse af, at jeg også
kan noget. Jeg har et
ansvar på det arbejde.
Jeg er med på at redde
nogens liv. Det er vigtigt.
Der er nogen, der har det
dårligt. Jeg er med til at
gøre en forskel.”

Dog er det vigtigt, at arbejdsopgaverne afspejler borgerens formåen
og ikke lægger for stort pres på borgeren. Flere
virksomhedsmentorer betoner i interviewene, at det at tage imod
udsatte borgere er en social indsats fra virksomhedens side og ikke
(borger)
må opfattes som værende lig med en arbejdsaflastning eller en fast
arbejdskraft. Snarere tværtimod. Særligt i starten bruger mange
mentorer lang tid på borgeren, både på at lære hinanden at kende og
på at hjælpe til med opgaverne. Med tiden får borgeren typisk mere
ansvar i takt med, at selvtilliden og kompetencerne vokser, og flere virksomhedsmentorer oplever
her, at borgerens arbejde rent faktisk gør en forskel for arbejdspladsen og kollegerne. Men at nå til
dette punkt kræver tid og tålmodighed, hvilket også peger på, at længere praktikperioder kan være
en nødvendighed for at nå til dette punkt.
Den faglige inklusion på arbejdspladsen handler således om at finde den rette balance mellem på
den ene side at give borgeren ”rigtige” og meningsfulde arbejdsopgaver og på den anden side ikke
have en forventning om, at borgeren udgør ordinær arbejdskraft.
Evalueringen viser endvidere, at social inklusion er en vigtig motiverende faktor for at fastholde
borgeren i praktikken samt at øge lysten til at komme ud på arbejdsmarkedet. Alle borgere i
succesdestinationer beretter således, at de har knyttet sig eller ligefrem fået venskaber med enten
deres mentor eller nærmeste kolleger.
Det er her vigtigt at bemærke, at de sociale relationer ikke nødvendigvis skal være mellem
virksomhedsmentoren og borgeren, det kan være lige så vel være mellem borgeren og den
nærmeste kollega. Flere virksomhedsmentorer har ikke den primære daglige arbejdskontakt med
borgeren, da de sidder på et kontor og ofte har ledelsesansvar, mens borgeren typisk har mere
praktisk orienterede arbejdsopgaver. Virksomhedsmentorens rolle er således at facilitere den
sociale integration på arbejdspladsen og i den forbindelse sikre, at det sociale match mellem
borgeren og nærmeste kollega er til stede.
En anden central del af den sociale inklusion er at behandle borgerne på lige fod med alle andre
medarbejdere – at de inviteres med til møder, alle sociale arrangementer (hvor dog ikke alle borgere
har overskud til at deltage) og eksempelvis får julegave på lige fod med de andre medarbejdere .
Dette kan virke banalt, men den skjulte signalværdi i en mødeindkaldelse eller julegave kan have
enorm stor betydning for borgeren, som oplever at blive værdsat og faktisk have værdi for en
arbejdsplads for første gang i mange år.
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Endelig er hyppig opfølgning en vigtig del af borgerens faglige og sociale inklusion på
arbejdspladsen. Det er virksomhedsmentoren, som har ansvaret for den daglige kontakt og
opfølgning med borgeren, hvorimod virksomhedskonsulenten blot typisk følger op på borgeren ca.
hver/hver anden måned. Mens hyppigheden af formelle møder med virksomhedsmentoren eller
virksomhedskonsulenten ikke direkte kan knyttes til borgerens afgang til en succesdestination i data,
tyder borgerinterviews på, at den løbende kontakt alligevel er vigtig for mange borgere. Dette
skyldes især, at borgerne tolker hyppig opfølgning som personlig interesse, hvilket modtages positivt
og medvirker til at holde borgerne i gang.
Som opfølgningsværktøj har projektet udviklet et redskab til progressionsmålinger, men som fortalt
i effektanalysen har implementeringen heraf været lav. Dette billede viser sig også i den kvalitative
evaluering, hvor kun to virksomhedsmentorer ud af 17 har anvendt værktøjet efter hensigten, dvs.
udfyldt det og brugt besvarelserne i en opfølgende samtale. Cirka halvdelen af
virksomhedsmentorerne har udfyldt det, men har ikke anvendt det til noget. Endelig har et par
enkelte virksomhedsmentorer slet ikke anvendt værktøjet. Fælles for de to sidste grupper er, at de
ikke har kunne se meningen med spørgeskemaet. Nogen synes, at spørgsmålene var deciderede
dårlige, andre fortæller blot, at de udfyldte spørgsmålene,
men at de ikke brugte værktøjet til noget.
Ovenstående fund bekræftes af borgerinterviewene, hvor
kun tre ud af 30 borgere har grundigt kendskab til
progressionsværktøjet. Yderligere fem borgere har
deltaget i progressionsmåling vha. andre procedurer. De få
borgere, hvor progressionsværktøjet er anvendt efter
hensigten, oplever dog værktøjet positivt, da det er med
til at synliggøre deres fremskridt og udvikling.

”Det var med til at give mig troen på mig selv,
fordi man kunne se, at første gang vi lavede
det var alle parametre på nul, og næste gang
var de steget lidt, og da det sidst blev lavet, var
de alle sammen stigende, så det var med til at
give mig troen på mig selv.”
(Borger, om progressionsværktøjet)

6.2.3 Fase 3 – praktikkens afslutning
6.2.3.1
Størst mulighed for efterfølgende ansættelse ved private virksomheder
Den kvalitative evaluering viser, at flere borgere efterfølgende bliver ansat ved deres
praktikvirksomhed. Ud af de 15 interviewede borgere, som er endt i beskæftigelse, er otte ansat på
deres tidligere praktikplads. Data indikerer endvidere, at private virksomheder i højere grad
ansætter borgerne efterfølgende end offentlige virksomheder. Ud af de otte borgere, som er blevet
ansat af deres praktikvirksomhed, er seks af dem ansat på en privat virksomhed (og to på en
offentlig).
Virksomhedsmentorerne fra de private virksomheder angiver selv som begrundelser herfor, at
kommandovejene er ikke så lange i private virksomheder, og økonomien kan være mere fleksibel.
Flere virksomhedsmentorer giver i øvrigt også udtryk for, at lange praktikperioder her er en fordel,
da de kender borgeren og ikke mindst borgerens muligheder og begrænsninger. De ved med andre
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ord, hvad de siger ja til. Mange af mentorerne fortæller, at de er blevet knyttet til borgerne, og de
oplever derfor også selv stor glæde ved efterfølgende at kunne ansætte borgeren.
Givet deres tilknytning til borgeren går mange virksomhedsmentorer i øvrigt meget op i, hvor
borgerne ender. Selvom de gerne ville ansætte borgeren, er det ikke altid muligt. Her har
virksomhedens netværk vist sig at være en brugbar bro ud til arbejdsmarkedet. I enkelte tilfælde har
virksomheden hjulpet borgeren med at få ansættelse i fleksjob andetsteds gennem virksomhedens
netværk. Det kan således være en sidegevinst ved virksomhedspraktikker, at borgerens kontaktflade
til arbejdsmarkedet udvides gennem virksomhedens netværk. Igen betyder de lange praktikperioder,
at virksomheden har fået en god fornemmelse af, hvad borgeren er for en person, og hvad borgeren
kan. De føler derfor, at de kan stå inde for borgeren og er således ikke bange for at anbefale
borgeren til andre virksomheder.
Jobcenteret (særligt virksomhedsmentoren) kan understøtte en potentiel ansættelse ved at have en
løbende dialog med virksomheden om muligheden for ansættelse af borgeren og ved at hjælpe
borgeren med at sælge sig selv overfor virksomheden. Herudover er det vigtigt, at jobcenteret viser
sig fra sin fleksible side og er med til at skabe løsninger og muligheder, når der er behov herfor – det
kan bl.a. være at få bragt en borgers sag hurtigt for rehabiliteringsteamet, hvis en ledig stilling
pludseligt viser sig (uddybes nærmere i afsnit 6.3.3.3).
Casebeskrivelse 5
Borger, på kontanthjælp, i 40’erne, har været væk fra arbejdsmarkedet i seks år
Jens kom i praktik som servicemedarbejder ved en kommunes driftteam. Her skulle han hjælpe med det
grønne arbejde i kommunen, bl.a. byens parker. Han havde været på kontanthjælp i seks år, bl.a . som følge
af et alkoholmisbrug. Han har ingen uddannelse og har været lidt af en enspænder, han ville helst sidde
hjemme i sin lejlighed alene, inden han kom i praktik. Det var hans virksomhedskonsulent, som foreslog
ham at komme i praktik i kommunens grønne afdeling, da han havde gode erfaringer med folkene her.
Jens startede med at være i praktik 15 timer om ugen. Han var i praktik i et lille år og endte med at arbejde
37 timer om ugen. Han ville gerne fortsætte som ”grøn” servicemedarbejder, men det var ikke muligt på
praktikvirksomheden. Hans virksomhedsmentor var dog rigtig glad for ham og ville gerne hjælpe ham
videre. Han kontaktede derfor sit netværk, hvor han fortalte om Jens og stod inde for ham. Med
virksomhedsmentorens hjælp fik Jens arbejde ved en anden virksomhed.
Jens er i dag i en ordinær ansættelse på 37 timer.

6.2.3.2

Fokus på overgange kan være afgørende for, at borgeren fastholdes i positiv
udvikling
Hvor der i jobcentrene har været stor fokus på de forskellige aktørers roller i praktikkens opstart og
forløb, synes der generelt at have været mindre fokus på afslutningen af praktikken og overgangen
til ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse. Ifølge projektbeskrivelsen for
Virksomhedscenter Generation 2 er det jobcenteret, der skal sikre udplaceringen af borgerne i
ordinært job, fleksjob eller uddannelse. Jobcenteret skal i den forbindelse udarbejde en
udplaceringsstrategi for den enkelte borger og strategien skal løbende drøftes med borgeren.
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Rent praktisk afsluttes de fleste virksomhedspraktikker med et formelt møde mellem borgeren,
virksomhedsmentoren og virksomhedskonsulenten. Her samles op på forløbet, og der bliver typisk
lavet en skriftlig eller mundtlig evaluering af borgerens indsats og progression.
Virksomhedsmentoren laver også typisk en udtalelse på, hvad borgeren har lavet i praktikperioden.
Ofte overgår borgeren til en ny virksomhedskonsulent, hvis vedkommende visiteres til fleksjob, og så
er det typisk den nye jobkonsulent, der har ansvaret for at lave CV mm. til borgeren.
Den kvalitative evaluering viser dog en række problemstillinger knyttet til afslutningsforløbet. For
det første viser evalueringen, at overgangen fra et længerevarende praktikophold til beskæftigelse
kan være hård. På mange jobcentrere hersker en ”kassetænkning”, hvor borgeren får tildelt
sagsbehandler alt efter hvilken kategori, de befinder sig i. Hvis borgeren efter praktikforløbet bliver
visiteret til fleksjob, skal de derfor ofte skifte både sagsbehandler, virksomhedskonsulent samt starte
op på en ny virksomhed. Borgercasene i evalueringen viser, at dette kan være en barsk omgang for
flere borgere, for hvem sociale relationer er afgørende.
Evalueringen viser også, at enkelte borgere er blevet tabt i denne proces. Borgere, som i deres
praktikforløb havde udvist stor progression, og var blevet visiteret til fleksjob. Men i mødet med alt
det nye formår borgerne ikke at tackle overgangen og får en dårlig start på deres fleksjob, hvorefter
de giver op og falder tilbage på ledighedsydelse. Flere virksomhedsmentorer fortæller ligeledes, at
de her føler, at al viden om borgeren og resultaterne af virksomhedspraktikken kan gå tabt, fordi
borgeren nu skal til at starte forfra på alle punkter. I nogle kommuner har man valgt ikke at skifte
virksomhedskonsulenten for at give borgeren en smule kontinuitet i overgangsperioden, hvilket der
er gode erfaringer med. Virksomhedskonsulenten har således ansvaret for opfølgningen af borgeren
og fungerer her som en slags ”efterværn” for borgeren i den nye stilling. Først efter seks måneder
”slipper” konsulenten borgeren, der så får en fleksjobvirksomhedskonsulent.
For det andet viser evalueringen, at en manglende plan eller indsats for borgere, der ikke overgår
direkte til (fleks)job eller ny praktik, også kan have stor negativ betydning. Flere
virksomhedsmentorer giver udtryk for at have oplevet, at borgeren blot kommer ud til ”ingenting”,
som en virksomhedsmentor formulerer det. De føler derfor, at deres indsats har været forgæves,
fordi det ikke lykkedes jobcenteret at
fastholde borgeren i den positive udvikling
efterfølgende. De pågældende
”Vores politik her er, at vi ikke slipper nogen, før der er et
virksomhedsmentorer foreslår som løsning
videre forløbfor dem, arbejde,praktikforløb,uddannelse mv.
herpå at forlænge praktikkerne, indtil der er
Vi slipper dem ikke ud i ”intetheden”, for det vil vi ikke være
med til. Vi havde en borger i et forløb hos os, der virkelig
fundet et praktiksted. Dette gøres allerede i
havde flyttet sig meget, var holdt op med at drikke og fået
nogle få kommuner, hvor man tillader ekstra
styr på sit liv. Så kom jobcenteret og sagde, at han skulle i
gang med et andet forløb, men de havde ikke et klart til ham.
skrøbelige borgere at fortsætte i VCG2Han endte igen på flasken. Efter det besluttede vi os for, at
praktikken, indtil fleksjobbet er klart.
det ville vi ikke være med til igen, det er spildt arbejde.”
For det tredje viser evalueringen, at
overleveringen af borgeren mellem de
forskellige aktører i jobcenteret halter flere
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steder, hvilket naturligvis opleves som frustrerende for borgeren, men også for
virksomhedsmentoren. Typisk ligger overdragelsen af borgeren ved sagsbehandleren, der sætter
den nye sagsbehandler ind i borgerens situation og forløb. Dette fremstår som en smule paradoksalt,
da evalueringen viser, at virksomhedskonsulenten, og ikke sagsbehandleren, er borgerens primære
kontaktperson. I mange tilfælde har borgeren ikke haft yderligere kontakt med sin sagsbehandler
end de fire lovpligtige møder om året. Der er i evalueringen fx en borgercase, hvor en ny
sagsbehandler har annulleret en ellers indgået aftaler mellem virksomhedskonsulenten og
virksomheden om, at borgeren kan blive i praktik, indtil et fleksjob er fundet. Denne mangel på
koordinering og lydhørhed går ud over borgeren, som bliver stresset, hvilket i det konkrete tilfælde
resulterede i et øget antal sygedage.
Endelig giver mange virksomhedsmentorer udtryk for, at de godt kunne tænke sig en opfølgning fra
jobcenterets side omkring, hvordan det er gået borgeren siden virksomhedspraktikken. Som
tidligere nævnt investerer mange virksomhedsmentorer mange personlige kræfter i borgeren, og de
har derfor et naturligt ønske om at have kendskab til borgerens videre forløb. I nogle kommuner
holder man derfor opfølgningsmøder med virksomheden en måned efter for at fortælle, hvo rdan
det er gået og for at sikre, at virksomhederne har lyst til at fortsætte samarbejdet.
Samlet set peger denne del af evalueringen således på, at der generelt er potentiale for forbedring i
forhold til afslutningen af praktikforløb. Jobcentrene kan med fordel slippe lidt af kassetænkningen
og i stedet fokusere på at tilbyde en helstøbt og sammenhængende ”borgerrejse” fra kontanthjælp
eller ressourceforløb til hel eller delvis selvforsørgelse.
Casebeskrivelse 6
Borger, ressourceforløb, i 30’erne, lav tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af kognitive udfordringer.
Louise har været i praktik i to år ved en kantine i regi af Virksomhedscenter Generation 2. Hun har været
rigtig glad for at være i praktikken og har også øget både antallet af timer og opgaver betragteligt i
perioden. Louise indstilles derfor til et fleksjob. Hun vil gerne fortsætte i virksomheden, men der er ikke
økonomi til at ansætte hende.
I forbindelse med at Louise visiteres til fleksjob, får hun både ny sagsbehandler og ny
virksomhedskonsulent. Den nye sagsbehandler annullerer en tidligere indgået aftale om, at Louise må blive i
praktik i virksomheden, indtil der er fundet et fleksjob til hende. Virksomhedsmentoren ringer til Louises
nye virksomhedskonsulent for at overdrage sin viden om Louise i et forsøg på at gøre overgangen så blød
som muligt. Mentoren føler sig dog afvist af virksomhedskonsulenten, der giver udtryk for, at hun ikke skal
blande sig.
Efter et par uger starter Louise i et fleksjob. Hun nåede lige at være der i et pa r dage, inden det blev
sommerferie. Hun er dog rigtig ked af, da der har været en uheldig episode i det nye job, hvor hun fik skæld
ud, fordi hun sad for længe til en pause. Louise har igen fået ondt i maven og har ikke været ved den nye
virksomhed siden.
Louises situation er pt. uafklaret.
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6.2.3.3
Løbende inddragelse af rehabiliteringsteamet ved overgangen til fleksjob
Netop fordi fleksjob er den primære succesdestination for borgergruppen, så spiller
rehabiliteringsteamet og det forberedende arbejde forud for mødet i rehabiliteringsteamet en
central rolle i den overordnede succes med at flytte udsatte borgere til selvforsørgelse.
Det er vigtigt, at arbejdet med at udarbejde det forberedende skema (rehabiliteringsplanens del 1)
ikke tænkes som en sekventiel arbejdsproces, som først startes, når borgeren har afsluttet sin
virksomhedspraktik. Med tanke på længden af praktikkerne, så har den koordinerende
sagsbehandler i samarbejde med virksomhedskonsulenten sandsynligvis en løbende drøftelse om,
hvorvidt borgeren kan være i målgruppen for fleksjob, og om borgerens sag skal for
rehabiliteringsteamet. Den forberedende proces kan altså i mange tilfælde startes op parallelt med ,
at borgeren er i praktik. Indhentning af relevante lægelige papirer kan erfaringsmæssigt trække ud
og kan derfor give uhensigtsmæssig ventetid – en ventetid som med fordel kan løbe, imens borgeren
er i gang.
Som med meget andet i indsatsen er fleksibilitet fra jobcenterets side et nøgleord i hele forløbet.
Det gælder de små ting, som fx at op- og nedjustere timer løbende, at udstede buskort eller lave
særlige aftaler med borger og arbejdsplads. Men det gælder også de større ting, som fx at kunne
bringe en sag for rehabiliteringsteamet med kort varsel, hvis der er en konkret åbning for fleksjob p å
den virksomhed, hvor borgeren er i praktik (og borgeren i øvrigt er berettiget til fleksjob). Det har fx
været tilfældet for en række af de succescases, der ligger til grund for den kvali tative evaluering.
Modsat viser den kvalitative evaluering også, at flere konkrete fleksjobåbninger tabes på grund af
langtrukne processer forud for fremlæggelse af borgerens sag for rehabiliteringsteamet.
I relation til processen i rehabiliteringsteamet så har flere kommuner gode erfaringer med at lade
virksomhedskonsulenten deltage i rehabiliteringsmøderne i de sager, hvor de har varetaget
virksomhedskonsulentfunktionen. Det kvalificerer typisk rehabiliteringsteamets drøftelser med
borgeren om det forudgående praktikforløb, herunder arbejdet med skånehensyn og progressi on i
timetal og arbejdsopgaver. I de forløb, hvor borger og virksomhedskonsulenten har haft et tæt
samarbejde, giver det tilmed borgeren en ekstra tryghed, at virksomhedskonsulenten deltager.
Andre kommuner har ydermere valgt, at virksomhedskonsulenterne e r en fast del af
rehabiliteringsteamet. Det sikrer indledningsvist, at den virksomhedsvendte indsats altid indtænkes i
ressourceforløbene, men det vurderes også at kvalificere rehabiliteringsteamets drøftelser
praktikforløb generelt samt drøftelser om fleksjob specifikt.

6.3

VIRKSOMHEDSVINKLEN

To dimensioner er helt centrale i forhold til virksomhedernes deltagelse som virksomhedscentre: 1)
At virksomhederne er klædt på til arbejdet med denne gruppe af borgere, som typisk har flere
komplekse problemer med sig i bagagen; 2) At virksomhederne ønsker at være med og oplever et
godt samarbejde med jobcentrene. I begge tilfælde optræder virksomhedskonsulenten som det
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centrale bindeled mellem virksomheden og jobcenteret. De to dimensioner vil blive nærmere
uddybet i nedenstående afsnit.

6.3.1 At klæde virksomheden på er vigtigt for succes
Evalueringen viser, at langt de fleste jobcentre har arbejdet fokuseret med at klæde virksomhederne
på til arbejdet med borgerne. Særligt fokus har der været på virksomhedsmentoren, og
projektbeskrivelsen for Virksomhedscenter Generation 2 pålægger alle deltagende kommuner at
tilbyde mentorkursus og mentornetværk til virksomhedsmentorerne. Der er klare indikationer i
evalueringen på, at denne opkvalificering af virksomheden har stor betydning for borgerens
forløb, i og med den deltagende gruppe af borgere grundet deres komplekse problemstillinger
adskiller sig borgere i andre virksomhedspraktikker. Virksomhedsmentorerne skal med andre ord
være forberedte på, at det er de små skridt, der tæller, og at der nogen gange skal gøres en stor
indsats blot for at få borgeren til at møde på arbejde eller spise frokost sammen med kollegerne.
Evalueringen viser endvidere også, at et godt praktikforløb ikke er et ”one-man show” fra
virksomhedsmentorens side, men at det derimod en fælles indsats fra både mentorer og de
nærmeste kolleger. Det er vigtigt ikke blot at klæde virksomhedsmentoren på, men også de
nærmeste kolleger, da de ofte har den daglige, opgavenære kontakt med borgeren, hvor
virksomhedsmentoren kan have en mere opfølgende/monitorerende kontakt. Flere virksomheder
har således gode erfaringer med at sende både virksomhedsmentorer og nærmeste kolleger afsted
på kursus og netværk.
Evalueringen finder forskellige gode måder at opkvalificere virksomhederne på:
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Mentorkursus
I næsten alle deltagende kommuner har virksomhederne fået tilbud om at deltage i
mentorkurser. Ca. halvdelen af virksomhedsmentorerne har deltaget, og størstedelen heraf
giver udtryk for, at kurset har været meget brugbart. Kurset har givet en god viden om
målgruppens typiske udfordringer, og mentoren har fået konkrete værktøjer til at kunne
imødekomme og inddrage borgeren både fagligt og socialt på arbejdspladsen.
Evalueringen viser dog også, at mindre virksomheder med få ansatte kan have svært ved at
afsætte tid og ressourcer til deltagelse i mentorkurser, hvorfor det kan være en god ide at
tænke i andre muligheder her, evt. mentornetværk, som typisk foregår uden for almindelig
arbejdstid eller at jobcenteret kommer til virksomheden.



Mentornetværk
Knap halvdelen af de deltagende kommuner har også tilbudt mentornetværk. Her har
tilslutningen fra virksomhederne dog også været mindre, idet blot knap en tredjedel har
deltaget heri. De mentorer, der har deltaget i et netværksmøde, er dog alle overvejende
positive og oplever, at mødet har givet dem et godt udbytte, særligt i forhold til at få
muligheden for at sparre med andre mentorer og få nye input til rollen som mentor. Enkelte
mentorer fortæller ligefrem, at de har anvendt netværket aktivt til at hjælpe deres borger
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med at finde et fleksjob, idet de gennem netværket har opnået kontakt til andre
virksomheder, der også har en ”social profil”.


Klæde medarbejderne på
Evalueringen af de succesfulde borgercases viser, at virksomhedskonsulenterne her ofte har
gjort en stor indsats for ikke blot at klæde virksomhedsmentoren på men også de nærmeste
kolleger. Det er vigtigt, at kollegerne er informeret om, hvad der skal ske, og hvad borgerens
rolle er hos virksomheden, da borgeren ellers kan møde modstand fra de andre kolleger –
det kan være fordi, de betragter ham/hende som en konkurrent, eller fordi de synes, at det
er snyd, at han/hun får så mange pauser. Informationen betyder ikke nødvendigvis, at de får
borgerens personlige historie fortalt, det er typisk op til borgeren selv, om han/hun vil dele
den. Men dét, at alle er informeret om, at borgeren er der på særlige vilkår, er med til at
øge kollegernes støtte til borgeren og undgå rygtedannelse.



Virksomhedskonsulenten i praktik
I én kommune tager virksomhedskonsulenten selv i ”praktik” på virksomhederne, inden
borgerne sendes derhen. Dette har vist sig at have stor gavnlig effekt, da
virksomhedskonsulenten dels på egen krop oplever, hvilke arbejdsopgaver borgeren vil få
tildelt, og hvor hårde de er, og dels får mulighed for at informere de nærmeste kolleger om
borgerens skånehensyn mv.

Casebeskrivelse 7
Virksomhedskonsulent, ”praktikant” i virksomheden
Virksomhedskonsulenten Susanne er altid selv i ”praktik” i virksomhederne, inden hun s ender sine borgere
afsted. Her opdager hun til tider, at arbejdet ikke var, som hun troede, typisk fordi at lederen af
virksomheden eller virksomhedsmentoren ikke har kendt til arbejdet på gulvet.
Susanne skulle på et tidspunkt have en borger i praktik på et hotel, hvor borgeren skulle hjælpe med
rengøringen. Susanne tog derfor selv afsted en dag som praktikant på hotellet, hvor hun skulle gøre rent
med de andre medarbejdere. Men det viste sig hurtigt, at medarbejdere slet ikke var interesserede i at have
hende der, da de så hende som en konkurrent. De ville derfor ikke tale med hende eller hjælpe hende med
arbejdsopgaverne. Susanne fandt således ud af, at en forberedelse af medarbejderne var afgørende for, at
praktikken ville fungere. Da dagen var omme, tog hun derfor en snak med medarbejderne, hvor hun fortalte
om sit ærinde og om den nye kollega, som de snart ville modtage. Fra at være modspillere blev
medarbejderne således medspillere, da de fandt ud af, at borgeren ikke var en trussel mod deres eget
arbejde.
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6.3.2 Et godt og tæt samarbejde mellem virksomhed og jobcenteret er
afgørende
Et godt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene er en central målsætning i
Virksomhedscenter Generation 2, herunder at virksomhederne oplever, at det er en fælles opgave
for virksomheden og jobcenteret at hjælpe borgeren. Det er typisk virksomhedskonsulenten, som
varetager samarbejdet med virksomhederne, og evalueringen viser, at et godt samarbejder hviler
på et godt kendskab og bekendtskab mellem virksomhedskonsulenten og virksomhedsmentoren.
For at kunne lave det rette (sociale) match mellem borger og virksomhed, er det nødvendigt at
virksomhedskonsulenten kender sine samarbejdende virksomheder og virksomhedsmentorernes
personlighed. Herudover er det vigtigt, at virksomhedsmentoren oplever at få sparring og hjælp fra
virksomhedskonsulenten i det daglige arbejde med borgeren, og at de bliver lyttet til og taget med
på råd, når konkrete problemer skal løses. Det er vigtigt, at jobcentrene anerkender, at
virksomhedsmentorerne investerer tid og ressourcer i borgerne, og at de derfor i respekt og
anerkendelse af deres indsats forventer at blive lyttet til.
Den største kilde til utilfredshed blandt de interviewede
virksomhedskonsulenter omhandler netop målsætningen om
en fælles indsats, og det er typisk på borgerens og ikke
virksomhedens vegne, at nogle virksomhedsmentorer oplever
samarbejdet som mangelfuldt (fem ud af 17). Det kan fx være,
at mentoren ikke føler, at jobcenteret tager det nødvendige
hensyn til borgeren, eller at jobcenteret ikke lytter til
virksomhedsmentorens anbefalinger om borgerens timetal.
Det kan eksempelvis ske, hvis virksomhedsmentoren anbefaler,
at en borger maksimalt skal arbejde 15 timer i ugen, og
jobcenteret kræver 20 timer. En sådan situation opleves af
virksomhedsmentoren som mangel på respekt fra jobcenterets
side.

”Det handler om at have et godt
samarbejde med jobcenteret. De skal
tage det, vi fortæller til efterretning.
Det er meget frustrerende, hvis man
har en borger, som man har forsøgtat
hjælpe på alle måder,og kommunen så
ikke forstår det. Det nytter ikke, hvis
man fortællerkommunen, aten borger
kun kan arbejde i 15 timer, og så
kommunen presser på, for at de skal
have flere timer. De skal have respekt
for det, vi fortæller i den konkrete
arbejdssituation.”
(virksomhedsmentor)

Cirka en tredjedel af virksomhedsmentorerne fortæller, at de
ind i mellem har været uenige med jobcenteret omkring indsatser vedrørende borgeren, eller at de
har følt, at jobcenteret ikke har lyttet til dem og deres indsigter. Det er dog vigtigt at bemærke, at
utilfredsheden typisk bygger på kortvarige hændelser eller uoverensstemmelser omkring vejen frem,
og at det ikke kendetegner det generelle samarbejde mellem virksomheden og jobcenteret, som
samlet set vurderes som godt.
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”På et tidspunkt gik min borger fra én ordning til en anden, og hun kunne så pludselig ikke længere modtage transportgodtgørelse og
vi snakker om et to-zoners månedskort. Det gjorde, at hun var ved at gå ned med flaget, for hun kunne ikke komme på arbejde. Hun
turde ikke cykle gennem skoven til arbejdspladsen, så hun var ved at sige sit job op. Der havde vi knoklet i et par år på det tidspunkt,
så sådan et skide transportbeløb gjorde, at jeg henvendte mig på kommunen – i første omgang virksomhedskonsulenten. Jeg var parat
til at sige, at jeg ikke ville være virksomhedsmentor mere, hvis de ikke fik løst det problem. Med virksomhedskonsulentens arbejde
lykkedes det at få det ændret i jobcentret, så hun igen fik transportgodtgørelse. Ellers var hun stoppet i praktikken, det ved jeg.”
(virksomhedsmentor)

6.4

JOBCENTERVINKLEN

Ifølge projektbeskrivelsen for Virksomhedscenter Generation 2 skal alle borgere tilknyttes en
koordinerende sagsbehandler, og de borgere, der vil have glæde af det, skal tillige tildeles en so cial
mentor. Herudover skal borgeren følges tæt af jobcenteret undervejs i virksomhedsforløbet, og
borgeren skal have en fast kontaktperson i jobcenteret, som altid er tilgængelig for borgeren. Det er
dog op til jobcentrene selv, hvordan de vil organisere denne del af forløbet. Det centrale spørgsmål
for nærværende evaluering er, hvilke roller de forskellige aktører har haft i den virksomhedsrettede
indsats, og hvilke former for intern organisering der bedst har understøttet borgerens forløb.

6.4.1 Den koordinerende sagsbehandlers primære rolle er i opstarten og
afslutningen af praktikforløbet
Evalueringen viser, at når man tager det samlede datamateriale i betragtning, så kan det være svært
at isolere betydningen/effekten af den koordinerende sagsbehandlers arbe jde i den
virksomhedsrettede indsats. Der synes således ikke at være nogen klar systematik mellem planlagt
og/eller udført sagsbehandlerpraksis og afgang til succesdestination.
Som tidligere nævnt har den koordinerende sagsbehandlers primære rolle i Virksomhedscenter
Generation 2 været i praktikkens opstartsfase, hvor sagsbehandleren indledningsvist har
præsenteret borgeren for muligheden for at komme i virksomhedspraktik. Herefter har
virksomhedskonsulenten typisk taget over, og sagsbehandlerens kontakt med borgeren har ofte
været mere sparsom. Der er i datamaterialet eksempler på borgere, der ingen kontakt har med
sagsbehandleren undervejs i praktikforløbet – dette gælder også for praktikforløb af 9-12 måneders
varighed. For nogle borgere resulterer det i en oplevelse af at føle sig glemt af jobcenteret – en
oplevelse der dog synes at blive opvejet, hvis virksomhedskonsulenten eller den sociale mentor
foretager hyppig opfølgning.
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Der er dog gode erfaringer med en tæt og samarbejdende opfølgning, hvor både borger,
virksomhedskonsulent og sagsbehandleren deltager. Selvom denne form virker mere eksklusiv, så
viser evalueringen, at der generelt er gode erfaringer med fælles opfølgninger:






Borgeren oplever en sammenhæng i indsatsen og at de væsentlige aktører e r tæt på og
interesserer sig for hans/hendes progression i virksomhedspraktikken.
Sagsbehandleren får en bedre føling med borgerens progression og får en god anledning til
sammen med borgeren og virksomhedskonsulenten at drøfte timetal, arbejdsopgaver og
skånehensyn, ligesom evt. indsats fra social mentor eller anden parallel indsats kan drøftes og
justeres.
Virksomhedskonsulenten får aktiveret sagsbehandleren og får myndighedskompetencen bragt i
spil i praktikken.
Virksomhedsmentoren oplever en sammenhængende indsats fra jobcenterets side.

Når man fokuserer konkret på forhold omkring opfølgning i de 30 borgerinterviews, er det i øvrigt
interessant at se, at ingen borgere oplever for megen opfølgning – snarere tværtimod.
Ved praktikforløbets afslutning bliver sagsbehandleren igen mere aktiv. I kraft af sin
myndighedsfunktion iværksætter sagsbehandleren næste skridt, hvad enten det er at bringe
borgeren for rehabiliteringsteamet, iværksætte en ny virksomhedspraktik eller at iværksætte
aktiviteter, der ikke er knyttet til det virksomhedsrettede spor.
I den kvalitative evaluering er der også rettet fokus mod det koordinerende element af
sagsbehandlerens arbejde, men igen er der ingen klare indikationer på betydningen af det
koordinerende arbejde, hvilket formentlig skyldes, at der er en del usikkerhed i jobcentrene om,
hvad der ligger i at lave koordinerende arbejde og med hvem.
Funktionen koordinerende sagsbehandler blev introduceret for borgere i ressourceforløb i
forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 og for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2014. Funktionen er således
ikke et særligt Virksomhedscenter Generation 2-tiltag, men den har alligevel været ny for mange af
de sagsbehandlere, der har deltaget i projektet. Erfaringerne fra de nævnte reformers
indkøringsperiode har vist, at det i mange kommuner har været svært at definere, hvori forskellene
mellem ”traditionel sagsbehandling” og koordinerende sagsbehandling ligger med en del
rolleusikkerhed til følge. Kigger man på tværs af det samlede datamateriale i denne evaluering, så er
det svært at sige noget entydigt om sagsbehandlerens koordinerende rolle. De er, som tidligere
anført, igangsættere/bestillere af virksomhedskonsulentens og den sociale mentors indsats og laver
som sådan også den løbende administrative opfølgning på disse indsatser. Baseret på interviews
med de koordinerende sagsbehandlere, øvrige aktører i indsatsen og borgerne er det imidlertid
svært at se, hvor meget koordination der foretages i forhold til øvrige sociale eller sundhedsmæssige
indsatser. I interviewmaterialet kan der findes enkeltstående eksempler på, at sagsbehandlere har
deltaget i møder om borgere med øvrige interne og eksterne aktører, men det sjældent et resultat af
sagsbehandlerens eget opsøgende koordinationsarbejde, men snarere et udtryk for ”ad hoc”100
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koordinering undervejs i et forløb. Samlet set er koordinationen således primært foregået i forhold
til jobcenterets egen indsats.

6.4.2 Virksomhedskonsulenten: Central rolle i indsatsen som facilitator af
indsatsen
I projektbeskrivelse fra Virksomhedscenter Generation 2 er virksomhedskonsulenten kun nævnt én
gang og her blot som en mulig fast kontaktperson for borgeren undervejs i praktikforløbet.
Evalueringen viser dog helt entydigt, at virksomhedskonsulenten har en meget central rolle i
indsatsen som facilitator af det virksomhedsrettede forløb.
Som det fremgår af foregående afsnit, så aktiveres virksomhedskonsulenten typisk allerede i
opstartsfasen, og konsulenten varetager her helt eller delvist ansvaret med at afklare borgerens
ønsker til praktiksted, afsøgning af og matchning med praktikvirksomhed samt den formelle
etablering af praktikaftale og faktiske opstart af borgeren i praktikken.
Når praktikken er igangsat, varetager virksomhedskonsulenten den løbende opfølgning med
borgeren. Den kvalitative evaluering viser, at der er stor variation i opfølgningshyppigheden fra
forløb til forløb, varierende fra ugentlig opfølgning til opfølgning hver 12. uge. Opføl gningen er typisk
hyppig i starten og bliver gradvist nedjusteret over tid. Udgangspunktet for de fleste af de
interviewede virksomhedskonsulenter er dog, at opfølgningen tilpasses borgerens aktuelle behov.
Hvis en borger oplever problemer i relation til praktikken, så intensiveres opfølgningerne, mens der
for borgere i stabile forløb kan gå lidt længere tid imellem opfølgningerne. Kigger man på
succescasene, så er opfølgningspraksissen i højere grad kendetegnet af en fleksibel og individuel
tilgang end kendetegnet ved en egentlig fast struktur.
I afslutningsfasen udarbejder virksomhedskonsulenten typisk et slutnotat, hvor der følges op på
opstillede mål, arbejdsfunktioner, timetal og anvendelsen af skånehensyn. I de cases, hvor der har
været mulighed for ordinær ansættelse, bistår virksomhedskonsulenten typisk borger og virksomhed
med at få den endelig aftale på plads.
Rettes blikket mod virksomhedskonsulentens betydning for afgang til en succesdestination, så er der
ikke i datamaterialet belæg for at sige, at virksomhedskonsulenten er en betingende faktor for
succes. Ikke desto mindre kan virksomhedskonsulenten være en vigtig facilitator for en række af de
moderatorer, der har positiv indvirkning på afgang til succesdestination, særligt i forhold til
matchet mellem borger og praktiksted spiller virksomhedskonsulenten en central rolle. Den
kvalitative analyse viser således, at virksomhedskonsulenten i relation til borgergrupper med
komplekse problemstillinger skal arbejde med en nuanceret tilgang til matchning, hvor logistisk
match og match på jobmål spiller en mindre vigtig rolle end fysisk match og især socialt match.
Som skrevet ovenfor kræver særligt socialt match et godt kendskab til virksomhederne, og det
kræver i høj grad også et kendskab til virksomhedsmentorens person, kompetencer og evne til at
integrere borgeren i et arbejdsfællesskab. Virksomhedskonsulenten kan også medvirke til at klæde
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virksomheden på i relation til borgerens problemstillinger, handlemønstre eller andre forhold, der
kan være brugbare i en startproces. Dernæst kan virksomhedskonsulenten ved at anlægge en
fleksibel tilgang til opstart og igangsættelse på virksomheden bidrage til at skabe den nødvend ige
tryghed for borgeren, fx ved ét, men gerne flere, besøg på virksomheden forud for opstart. Og
endelig så har virksomhedskonsulenten en unik mulighed for løbende at understøtte borgerens
personlige ”salg” over for virksomheden og understøtte virksomheden i at se potentielle
ansættelsesmuligheder, hvad enten det er i ordinær beskæftigelse eller i fleksjob.

6.4.3 Social mentor kan være stor hjælp, men er ingen forudsætning for
succes
Borgere, som deltager i Virksomhedscenter Generation 2, har haft mulighed for at få tilknyttet en
social mentor, men som det også er beskrevet i kapitel 3, så antager mentorordningen på tværs af
kommuner og på tværs af borgersager mange forskellige former. Når vi i dette afsnit beskæftiger os
med mentorrollen i et virkningsperspektiv, så gør vi det altså med udgangspunkt i en rolle, som i
praksis enten er blevet varetaget som en kombinationsfunktion (virksomhedskonsulent og social
mentor efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats i en og samme funktion), som en entydig social
mentorfunktion (også efter lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats), som en
støttekontaktpersonsfunktion efter Servicelovens §85 eller som mentorfunktion baseret på frivillige
kræfter.
Evalueringen viser, at en social mentor for den enkelte borger kan være en vigtig hjælp og en del
af et succesfuldt praktikforløb, men samlet set er der ingen sammenhæng mellem
tilstedeværelsen af en social mentor og succesgrad. Kigger man på de 30 borgercases, som indgår i
det kvalitative datamateriale, så har halvdelen af disse haft en mentor tilknyttet undervejs i deres
virksomhedsrettede forløb. Disse fordeler sig nogenlunde ligeligt på de tre professionelle
mentorfunktioner, mens kun en enkelt af de interviewede har haft en frivillig mentor.
Sammenholder man disse 15 borgeres oplevelser af mentorstøtten med vurderinger fra de
interviewede koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og sociale mentorer, så
tillægges mentorstøtten relativt stor positiv betydning for borgernes parathed til at indgå i et
virksomhedsrettet forløb og for den efterfølgende gennemførelse af dette. Det er imidlertid på
forskellige måder og af forskellige grunde.
På baggrund af det kvalitative datamateriale kan der identificeres tre typer af kerneopgaver for den
sociale mentorstøtte. Disse er henholdsvis:
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Anerkendelse og tackling af personlige problemer
Mange af de borgere, som har deltaget i projektet, har betydelige psykiske og sociale problemer,
og mange har lavt selvværd og en meget begrænset tro på, at de kan flytte sig fra deres
udgangsposition på langvarig offentlig forsørgelse til et liv med arbejde. For mange borgere er
der derfor mange forudgående skridt før en virksomhedspraktik overhovedet kan overvejes.
Interviewene viser, at mentorstøtte kan være et vigtigt aktiv til at understøtte og fremskynde
denne proces. Ofte handler det om at etablere et fortroligt rum, hvor borgeren f øler sig set, hørt
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og anerkendt, og hvor der kan arbejdes med små kontinuerlige forandringer i borgerens
hverdagsliv enten via motiverende samtaler eller små venlige skub.
Hvem og hvornår:
I de undersøgte cases varetages denne støtte kun af egentlige sociale mentorer eller
støttekontaktpersoner efter serviceloven, og støtten forefindes desuden primært i forløb, der
ligger et godt stykke forud for indtræden i Virksomhedscenter Generation 2. Mentorstøtten kan
med andre ord være et vigtigt element i en forudgående modnings- og motivationsproces.
Denne type mentorstøtte kan fortsætte som parallelindsats efter opstart i praktik med
koordinering via borgerens sagsbehandler.


Hjælp til fremmøde og til at tilpasse øvrigt liv med praktik
Denne opgave igangsættes tæt på opstart i virksomhedspraktik eller parallelt med
virksomhedspraktikken. Det handler om at støtte borgeren i at overkomme eller mestre de
psykiske eller praktiske forhindringer, som kan stå i vejen for opstart. Det er opgaver, der fxoven
relaterer sig til at få en døgnrytme, der passer med et liv med arbejde, at komme op om
morgenen, at transportere sig selv til praktikstedet og lignende. I størstedelen af de undersøgte
cases findes mentorens støtte inden for denne type opgaver.
Hvem og hvornår:
Denne type opgave varetages typisk af sociale mentorer fra jobcenteret, hvad enten det er som
rendyrket social mentor eller som en kombinationsfunktion mellem en virksomheds konsulent og
en social mentor. Hjælpen ydes særligt i opstartsfasen, og indtil borgeren er kompetent og tryg
nok til selv at komme afsted.



Opstart i praktik og integration på praktikplads
I nogle få cases indgår mentorerne også i borgerens opstart på virksomheden, hvor de følger
borgeren ind på virksomheden, deltager i arbejdsopgaverne og de første pauser. Denne form for
mentorstøtte sker typisk i forlængelse af varetagelse af hjælp til fremmøde og tilpasning af
øvrigt liv til praktik.
Hvem og hvornår:
Denne rolle varetages kun af sociale mentorer, som er en del af et specialiseret VCG2-team og af
virksomhedskonsulenter med en kombinationsfunktion og ydes lige som den foregående særligt
i opstartsfasen, indtil borgeren er kompetent og tryg nok til selv at være på virksomheden.

Samlet set viser evalueringen, at mentorstøtte for mange borgere i målgruppen kan være et vigtigt
aktiv i en førfase i relation til at modne, ruste og motivere borgeren til virksomhedspraktik, og at
støtten kan være et vigtigt redskab til fastholdelse – særligt i den første tid, hvor mange borgere i
målgruppen er usikre, og hvor risikoen for fravær og frafald derfor er stor. Evalueringen peger dog
også på, at hvor det for mange borgere er vigtigt at få hjælp til ovenstående forhold, behøver det
hjælpen ikke nødvendigvis komme fra en social mentor. Det kan også være
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virksomhedskonsulenten, som giver den fornødne støtte til borgeren, ligesom der i datamaterialet
er eksempler på, at virksomhedsmentoren gør det samme.

6.4.4 Indikationer på at fokuserede indsatser fungerer godt
Som anført i kapitel 3 har kommunerne valgt at organisere deres indsats i Virksomhedscenter
Generation 2 i tre forskellige modeller: En traditionel BUM-model, hvor sagsbehandleren er
bestilleren, og virksomhedskonsulenten og en eventuel social mentor er udføreren (model 1), samt
to mere fokuserede modeller hvor indsatsen er koncentreret på få centrale virksomhedskonsulenter
(model 2) eller i et fælles fokuseret indsatsteam bestående af sagsbehandlere,
virksomhedskonsulenter og sociale mentorer, der alle kun arbejder med Virksomhedscenter
Generation 2 (model 3).
Evalueringen viser, at der er indikationer på, at den fokuserede indsats i form af model 2 eller 3
virker godt. Hvor 19 kommuner har valgt model 2, er der dog kun sparsomme erfaringer med model
3, som kun to af de deltagende kommuner har anvendt. Fællestrækkene ved de to modeller er dog,
at indsatsen varetages af få, fokuserede virksomhedskonsulenter. Det har givet en række klare
fordele, idet virksomhedskonsulenten opbygger specialiserede kompetencer til at matche, udplacere
og støtte udsatte borgere.
Erfaringer fra en række kommuner viser endvidere, at de specialiserede virksomhedskonsulenter
ofte bliver ambassadører for en virksomhedsrettet indsat til målgruppen inden for jobcentrets
vægge. I datamaterialet er der flere eksempler på, at de specialisere de virksomhedskonsulenter
plukker borgere fra sagsbehandlernes sagsstammer, og at de dermed aktivt understøtter, at flere
borgere fra målgruppen kommer ud på virksomhederne end der ellers ville være kommet.
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7. APPENDIX A: RESULTATER OPDELT PÅ ØVRIGE
BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA
7.1.1 Balancetests
I tabel 16 og 17 vises beskrivende statistik for deltagere i VCG2 på henholdsvis kontanthjælp og i
ressourceforløb. I samme tabeller vises også den procentvise bias og balancetests for forskelle
mellem deltagergruppen og den matchede sammenligningsgruppe.
Balancetestene for begge grupper af deltagere viser, at der ikke for nogle af de inkluderede
karakteristika er en signifikant forskel på deltager- og kontrolgruppen og dermed, at matchinganalysen er i stand til at balancere de observerbare karakteristika i de to grupper.
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Tabel A1: Beskrivende statistik og balancetest for ledige på kontanthjælp

Variable
Mand
Gift
Alder
SU-historik (seneste 3 år)
SU-historik (seneste 6 år)
Beskæftigelseshistorik (seneste 3 år)
Beskæftigelseshistorik (seneste 6 år)
Sygehistorik (seneste 3 år)
Sygehistorik (seneste 6 år)
Kontanthjælpshistorik (seneste 3 år)
Kontanthjælpshistorik (seneste 6 år)
Selvforsørgelseshistorik (seneste 3 år)
Selvforsørgelseshistorik (seneste 6 år)
Kontanthjælpsanciennitet (seneste 2 år)
Vestlige indvandrere
Ikke-vestlige indvandrere
Vestlige efterkommere
Ikke-vestlige efterkommere
Jobparate
Uoplyst match-kategori
Kræft
Sukkersyge
Psykisk sygdom
Nervesygdom
Hjertekarsygdom
Lungesygdom
Sygdom i bevægelsesapparat
Fødselsrelateret sygdom
Sygdom i fordøjelsessystemet
Diverse undersøgelser
Uheld m.m.
Anden sygdom
Formue
Anbragte børn
Erhvervserfaring (i år)
Manglende uddannelsesoplysning
Faglært uddannelse
Længerevarende uddannelse
Antal børn
Modtaget dom
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Deltagergruppe Kontrolgruppe
0.49
0.49
0.17
0.16
39.14
39.10
1.59
1.39
7.53
7.44
1.57
1.61
19.33
19.61
3.92
4.08
16.81
16.91
141.25
141.01
226.43
225.90
3.34
3.45
19.26
19.14
99.76
99.65
0.02
0.02
0.15
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.02
0.00
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.16
0.16
0.04
0.04
0.15
0.15
0.48
0.48
0.22
0.22
0.32
0.31
27832
45002
0.13
0.13
3.94
3.94
0.07
0.07
0.22
0.22
0.03
0.03
0.73
0.73
0.16
0.15

% bias P-værdi
-0.4
0.91
0.7
0.82
0.4
0.90
0.6
0.65
0.2
0.91
-0.2
0.88
-0.6
0.81
-1.1
0.71
-0.4
0.92
0.6
0.78
0.6
0.84
-0.5
0.74
0.2
0.93
0.4
0.79
0.5
0.87
1.1
0.72
-1.4
0.60
0.7
0.65
-1.3
0.50
0.7
0.71
-0.9
0.77
0.3
0.93
1.3
0.66
0.5
0.90
-0.2
0.95
0.3
0.93
-0.6
0.87
0.9
0.74
-0.8
0.81
0.2
0.96
-0.8
0.82
0.6
0.86
-1.5
0.10
-0.5
0.88
0.0
0.99
0.2
0.96
-0.6
0.85
0.0
0.99
0.2
0.96
0.9
0.77
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Alkoholmisbrug iflg. misbrugsregister
Narkotikamisbrug iflg. misbrugsregister

0.04
0.03

0.04
0.03

0.3
-0.9

0.92
0.81

Note: % bi as angiver den procentuelle standardiserede (med standardafvigelsen) forskel mellem de to grupper.

Tabel A2: Balancetest for ledige i ressourceforløb

Variable
Mand
Gift
Alder
SU-historik (seneste 3 år)
SU-historik (seneste 6 år)
Beskæftigelseshistorik (seneste 3 år)
Beskæftigelseshistorik (seneste 6 år)
Sygehistorik (seneste 3 år)
Sygehistorik (seneste 6 år)
Kontanthjælpshistorik (seneste 3 år)
Kontanthjælpshistorik (seneste 6 år)
Selvforsørgelseshistorik (seneste 3 år)
Selvforsørgelseshistorik (seneste 6 år)
Kontanthjælpsanciennitet (seneste 2 år)
Vestlige indvandrere
Ikke-vestlige indvandrere
Ikke-vestlige efterkommere
Jobparate
Uoplyst match-kategori
Kræft
Sukkersyge
Psykisk sygdom
Nervesygdom
Hjertekarsygdom
Lungesygdom
Sygdom i bevægelsesapparat
Fødselsrelateret sygdom
Sygdom i fordøjelsessystemet
Diverse undersøgelser
Uheld m.m.
Anden sygdom
Formue
Anbragte børn
Erhvervserfaring
Manglende uddannelsesoplysning
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Deltagergruppe Kontrolgruppe
0.40
0.39
0.32
0.31
41.35
41.39
0.89
0.90
4.48
4.74
4.02
4.04
39.66
39.67
30.04
30.75
58.02
58.37
55.72
55.6
98.75
98.07
7.78
7.47
21.93
21.43
33.08
33.18
0.01
0.01
0.13
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
0.52
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.03
0.08
0.08
0.06
0.06
0.04
0.05
0.22
0.22
0.02
0.02
0.17
0.18
0.60
0.61
0.23
0.23
0.38
0.39
23012
23456
0.09
0.09
7.27
7.39
0.03
0.02

%bias P-værdi
0.9
0.87
1.2
0.82
-0.6
0.92
-0.2
0.97
-1.2
0.82
-0.2
0.97
0.0
1.00
-0.8
0.87
-0.3
0.96
0.2
0.97
0.6
0.90
1.3
0.79
1.0
0.83
-0.3
0.96
0.6
0.88
-0.4
0.93
1.8
0.32
-2.3
0.63
-0.6
0.91
-1.4
0.78
0.2
0.97
0.0
1.00
0.2
0.97
-0.6
0.91
-2.6
0.62
-0.6
0.91
0.3
0.96
-0.3
0.96
-2.0
0.70
1.0
0.85
-1.1
0.84
-0.2
0.97
0.1
0.98
-1.1
0.83
0.9
0.84
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Faglært uddannelse
Længerevarende uddannelse
Antal børn
Modtaget dom
Alkoholmisbrug iflg. misbrugsregister
Narkotikamisbrug iflg. misbrugsregister

0.33
0.08
0.74
0.11
0.02
0.01

0.33
0.09
0.73
0.11
0.02
0.01

0.3
-1.2
1.0
0.3
-1.0
1.6

Note: % bi as angiver den procentuelle standardiserede (med standardafvigelsen) forskel mellem de to gru pper.

7.1.2 Resultater opdelt efter erhvervserfaring
Lidt over halvdelen af deltagerne i VCG2 har ikke været i beskæftigelse de seneste 6 år. I dette
underafsnit opdeles resultaterne på de ledige der enten har eller ikke har været i beskæftigelse
inden for de seneste 6 år.
I figur A.1 og A.2 vises effekter for kontanthjælpsmodtagere, som henholdsvis ikke har og har haft
beskæftigelse inden for de seneste 6 år, og i figur A.3 og A.4 vises resultaterne for den tilsvarende
opdeling af borgere på ressourceforløb.

Figur A.1: Effekt af VCG2 for ledige uden beskæftigelse de seneste 6 år, kontanthjælpsmodtagere
(1054 deltagere)
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Succesraten er generelt lavere for de kontanthjælpsmodtagere, som ikke har været i ordinær
beskæftigelse de seneste 6 år end for de der har. Der er dog ikke desto mindre stadig en signifikant
positiv effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere uden beskæftigelse de seneste 6 år. Effekten
udløses af at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob end i sammenligningsgruppen.
Der er også en signifikant effekt på overgang til ledighedsydelse for denne gruppe.

Figur A.2: Effekt af VCG2 for ledige med nogen beskæftigelse inden for de seneste 6 år,
Kontanthjælpsmodtagere (799 deltagere)
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Der er ligeledes en positiv effekt for ledige med noget beskæftigelse inden for de seneste 6 år. I
gennemsnit har denne gruppe af ledige haft ca. 40 ugers beskæftigelse inden for de seneste 6 år.
Den primære årsag til den positive effekt er også for denne gruppe, at relativt flere i
deltagergruppen end i sammenligningsgruppen overgår til fleksjob. Også her ses en positiv effekt på
overgang til ledighedsydelse.
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Figur A.3: Effekt af VCG2 for ledige uden beskæftigelse de seneste 6 år, ressourceforløb (331
deltagere)

Der er en positiv og marginalt statistisk signifikant effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere uden
beskæftigelse de seneste 6 år. Effekten udløses af at en større andel i deltagergruppen overgår til
fleksjob end i sammenligningsgruppen. Der er ingen overgang til beskæftigelse eller SU i
deltagergruppen. Effekten på overgang til ledighedsydelse er positiv, men ikke statistisk signifikant,
for denne gruppe.

Figur A.4: Effekt af VCG2 for ledige med nogen beskæftigelse de seneste 6 år, ressourceforløb (398
deltagere)
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For ledige i ressourceforløb med nogen beskæftigelse er effekten større og noget mere statistisk
signifikant end for personer på ressourceforløb uden beskæftigelse de seneste 6 år. I gennemsnit har
denne gruppe ca. 70 ugers beskæftigelse inden for de sene ste 6 år. Den relativt store effekt skyldes
overgang til fleksjob. Der er også en signifikant positiv effekt på overgang til ledighedsydelse.

7.1.3 Resultater opdelt efter om den ledige har en dom
Der er ca. 14% af deltagerne i VCG2 der har en dom. I dette unde rafsnit opdeles resultaterne på om
de ledige har en dom eller ej. I figur A.5 og A.6 ses resultater for kontanthjælpsmodtagere
henholdsvis med og uden en dom, og i figur A.7 og A.8 ses resultater for en tilsvarende opdeling af
borgere i ressourceforløb.
Figur A.5: Effekt af VCG2 for ledige der har modtaget en dom, kontanthjælpsmodtagere (288
deltagere)
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Der er en positiv, men statistisk insignifikant effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med en dom
bag sig. Den positive udvikling skyldes både at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob
og ordinær beskæftigelse end i sammenligningsgruppen. Der er også en positiv, min insignifikant,
effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur A.6: Effekt af VCG2 for ledige der ikke har modtaget en dom, Kontanthjælpsmodtagere (1565
deltagere)

Der er en signifikant positiv effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere uden en dom bag sig. Denne
effekt hidrører fra en øget overgang til fleksjob. Også for overgang til ledighedsydelse ses en pos itiv
effekt for borgere på kontanthjælp uden en dom bag sig.
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Figur A.7: Effekt af VCG2 for ledige der har modtaget en dom, ressourceforløb (79 deltagere)

Der er en positiv og statistisk signifikant effekt for ledige i ressourceforløb med en do m bag sig.
Effekten udløses af at en større andel i deltagergruppen overgår til fleksjob end i
sammenligningsgruppen. Der er også en ret stor, men på grund af det lave antal observationer ikke
statistisk signifikant, effekt på overgang til ledighedsydelse.
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Figur A.8: Effekt af VCG2 for ledige der ikke modtaget en dom, ressourceforløb (650 deltagere)

Der er også en signifikant positiv effekt for personer i ressourceforløb uden en dom bag sig, som
udelukkende hidrører fra overgang til fleksjob. Også for overgang til ledighedsydelse ses en
signifikant positiv effekt.

7.1.4 Resultater opdelt efter de lediges kontanthjælpsanciennitet
Målt over de seneste 6 år har 50% af de ledige, der er over 24 år, været på kontanthjælp i mere end
253 uger (ud af 312 mulige). I dette afsnit opdeles resultaterne på om de ledige har mere eller
mindre en 253 uger på kontanthjælp inden for de seneste 6 år. Da det kun er ledige over 24 år der
har en overførselshistorik 6 år tilbage i tid er resultaterne præsenteret for denne gruppe ledige. I
figur A.9 og A.10 ses resultater for kontanthjælpsmodtagere henholdsvis med en
kontanthjælpsanciennitet over og under 253 uger.
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Figur A.9: Effekt af VCG2 for ledige der har mere end 253 ugers kontanthjælpsanciennitet de seneste
6 år, kontanthjælpsmodtagere

Der er en positiv og statistisk signifikant effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med en
forholdsvis høj kontanthjælpsanciennitet, men effekten er en anelse lavere end for gruppen som
helhed. Effekten på overgang til ledighedsydelse er kun periodevist marginalt signifikant.
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Figur A.10: Effekt af VCG2 for ledige der har mindre end 253 ugers kontanthjælpsanciennitet de
seneste 6 år, kontanthjælpsmodtagere

Der er en positiv og statistisk signifikant effekt for ledige kontanthjælpsmodtagere med en
forholdsvis lav kontanthjælpsanciennitet, og effekten er en anelse højere end for gruppen som
helhed. Forskellen mellem ledige med forholdsvis lav og høj kontanthjælpsanciennitet er dog ikke
statistisk signifikant.

7.1.5 Resultater for personer i ressourceforløb opdelt på om de kommer fra
sygedagpenge eller kontanthjælp
Af de 729 borgere i ressourceforløb kommer de 175 fra sygedagpenge, mens de resterende 554
kommer fra kontanthjælpsrelaterede ydelser. I dette afsnit undersøges effekterne opdelt på disse to
undergrupper i figur A.11 og A.12.
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Figur A.11. Effekt af VCG2 for borgere i ressourceforløb, som kommer fra sygedagpenge (175
deltagere).
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Figur A.12. Effekt af VCG2 for borgere i ressourceforløb, som kommer fra kontanthjælpsrelaterede
ydelser (554 deltagere).

Der er ikke den store forskel på de to grupper. I begge tilfælde er der en effekt på omkring 10 % points på tilbøjeligheden til at komme i fleksjob. Det er heller ikke således, at tilbøjelighed en til at
komme i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller uddannelse samlet set er forskellig for de to grupper,
idet dette gælder for omkring 16% af begge grupper deltagergrupper og omkring 8% i
sammenligningsgrupperne.

7.1.6 Resultater opdelt på kommuner
Neden for præsenteres hovedresultaterne for de 25 deltagende jobcentre. Der er ganske få
signifikante resultater, hvilket blandt andet skyldes at der er relativt få deltagere i den enkelte
kommune. Der fokuseres på effekten på det aggregerede effektmål og der nævnes i den
efterfølgende tekst, hvad der er de primære drivkræfter bag en given udvikling.
På grund af det lave antal deltagere i ressourceforløb præsenteres kun resultater for gruppen af
kontanthjælpsmodtagere – resultaterne for gruppen af ressourceforløbspersoner viste ingen
signifikante effekter.
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I disse analyser foretages matchingen inden for kommunen, i modsætning til de overordnede
resultater. Vi gør derfor opmærksom på, at matching-kvaliteten er lavere her (der er flere
signifikante forskelle i balance-testene, idet det har været svært at finde gode matches inden for den
enkelte kommune.

Figur A.13: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe (100 deltagere)

I Gladsaxe er der en svag negativ effekt i det første år efter indsatsstart. De nne kan henføres til, at
de er flere i sammenligningsgruppen der overgår til fleksjob. I deltagergruppen er der ingen afgang
til fleksjob.

Figur A.14: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Lyngby-Taarbæk (75 deltagere)

I Lyngby-Taarbæk er der en svag og statistiske insignifikant negativ effekt af VCG2. Dette kan
primært henføres til, at der er færre i deltagergruppen der overgår til beskæftigelse end i
kontrolgruppen.
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Figur A.15: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Frederikssund (83 deltagere)

I Frederikssund er der ikke nogen tydelig effekt af VCG2. Der er ingen overgang til fleksjob og der er
flere der overgår til beskæftigelse i deltagergruppen end i kontrolgruppen og omvendt for overgang
til SU.

Figur A.16: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Halsnæs (73 deltagere)

Der er i en kort periode en signifikant negativ effekt af VCG2 i Halsnæs, men i størstedelen af
observationsperioden ses ingen signifikante effekter.
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Figur A.17: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Holbæk (90 deltagere)

Der er ingen tydelig effekt af VCG2 i Holbæk. De overgange der observeres er ligelig fordelt mellem
beskæftigelse, fleksjob og SU.

Figur A.18: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Kalundborg (70 deltagere)

Der er ingen tydelig effekt af VCG2 i Kalundborg. Der er stort set ingen afgang til fleksjob, så de
overgange der observeres er til SU eller beskæftigelse.
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Figur A.19: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Slagelse (69 deltagere)

Der er en positiv udvikling i andelen på henholdsvis SU og beskæftigelse i Slagelse. Der er ingen
overgang til fleksjob i deltagergruppen.

Figur A.20: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Lolland (69 deltagere)

Der er en positiv tendens i Lolland kommune, der primært skyldes en merafgang til henholdsvis
beskæftigelse og fleksjob i deltagergruppen i forhold til kontrolgruppen.
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Figur A.21: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Bornholm (50 deltagere)

Den positive tendens der opstår ca. 40 uger efter indsatsstart skyldes udelukkende overgang til
fleksjob.

Figur A.22: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Middelfart (95 deltagere)

Den primære årsag til forskellen mellem deltager- og kontrolgruppen i Middelfart er at der er flere i
kontrolgruppen der overgår til SU.
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Figur A.23: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Assens (72 deltagere)

Der er en pæn positiv tendens af VCG2 i Assens. Den primære årsag er at flere i deltagergruppen end
i kontrolgruppen overgår til fleksjob, men også for afgange til beskæftigelse og SU er der en pæn
udvikling.

Figur A.24: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Haderslev (98 deltagere)

Der er ingen effekt af VCG2 i Haderslev. Der er lidt flere i deltagergruppen der overgår til fleksjob
end i kontrolgruppen, til gengæld er der færre der overgår til SU. For beskæftigelse er udviklingen
meget ens i de to grupper.
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Figur A.25: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Esbjerg (77 deltagere)

Der er ikke nogen signifikant effekt af VCG2 i Esbjerg. Der er en positiv tendens i den første periode
for både fleksjob og beskæftigelse, men den ophører efter ca. 40 uger efter indsatsstart.

Figur A.26: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Aabenraa (95 deltagere)

Der er flere i deltagergruppen der afgår til SU, men færre til fleksjob i deltagergruppen end i
kontrolgruppen. Samlet set er der ikke nogen tydelig forskel på andelen i et det aggregerede
succesmål for Aabenraa kommune.
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Figur A.27: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Vejle (41 deltagere)

Der er en tydelig forskel i udviklingen for deltager- og kontrolgruppen i Vejle. Der er således en
større andel der forlader kontanthjælp i deltagergruppen. Udviklingen er primært drevet af en øget
andel i fleksjob.

Figur A.28: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Holstebro (81 deltagere)

Der er en svag positiv tendens i Holstebro. Den skyldes at flere i deltagergruppen overgår til fleksjob
end i kontrolgruppen.
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Figur A.29: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Randers (52 deltagere)

Der er flere i deltagergruppen der overgår til fleksjob end i kontrolgruppen. Till gengæld forholder
det sig modsat for overgang til beskæftigelse og samlet set er der således ikke nogen effekt på det
aggregerede succesmål i Randers kommune.

Figur A.30: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Aarhus (74 deltagere)

Der er en mere positiv udviklingen i arbejdsmarkedsstatus for deltagergruppen i Aarhus end for
kontrolgruppen. Af de tre succesmål er det primært beskæftigelse der træ kker udviklingen, men
også for de to andre mål er den en svag bedre udvikling.
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Figur A.31: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Ikast-Brande (73 deltagere)

Udviklingen for Ikast-Brande forekommer lidt besynderlig. De første 25 uger efter indsats-start er
der ingen overgang til de 3 succesmål, men fra uge 25 til 35 sker der en stigning i henholdsvis andel i
beskæftigelse og i fleksjob.

Figur A.32: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Hedensted (47 deltagere)

Der ses en positiv effekt af VCG2 efter godt 1 år efter indsatsstart. Den positive udvikling er drevet af
øget andel i fleksjob.
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Figur A.33: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Skive (56 deltagere)

Der er en positiv påvirkning på deltagergruppens afgang fra kontanthjælp. Dette skyldes primært
øget afgang til fleksjob. Til trods for at der kun er 56 deltagere er effekten stor og statistisk
signifikant omkring 1 års tid efter indsatsstart.

Figur A.34: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Vesthimmerland (82 deltagere)

I Vesthimmerland kommune er der mindre afgang til beskæftigelse i deltagergruppen end i
kontrolgruppen. Til gengæld er der flere der overgår til fleksjob. Samlet set er der ikke nogen
signifikant forskel på udviklingen i det aggregerede effektmål.
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Figur A.35: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Mariagerfjord (55 deltagere)

Den positiv effekt der ses ca. 1 år efter indsatsstart skyldes både øget tilgang til beskæftigelse og til
fleksjob for deltagergruppen.

Figur A.36: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Aalborg (110 deltagere)

Der er ikke den store forskel på udviklingen i arbejdsmarkedsstatus det 1. år efter indsatsstart. Mod
slutningen af perioden er den en mere positiv udvikling for deltagergruppen end for kontrolgruppen,
hvilket skyldes afgang til beskæftigelse og fleksjob.
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Figur A.37: Effekt af VCG2 for kontanthjælpsmodtagere, Hjørring (39 deltagere)

Der er ikke den storeforskel på udviklingen i arbejdsmarkedsstatus for deltager- og kontrolgruppen i
Hjørring. Dette dækker over at der er lidt flere der afgår til fleksjob i deltagergruppen end i
kontrolgruppen, men til gengæld lidt færre der overgår til beskæftigelse.
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8. APENDIX B: DATA OG METODE
Evalueringen af projektet Virksomhedscenter Generation 2 har haft to formål: Dels at undersøge
effekten af indsatsen og dels af analysere de understøttende moderatorer for denne effekt.
Projektet er en kompleks størrelse at evaluere, idet det er forløbet over tre år, i forskellige 25
kommuner med hver deres tilgang og måde at implementere det på samt med mange forskellige
aktører involveret i større og mindre grad. For bedst muligt at indfange de centrale tendenser i
denne kompleksitet benytter evalueringen af metodetriangulering, hvor forskellige datakilder og
dataanalyser kombineres, således de hver især og sammen belyser forskellige dele af evalueringen.
Figur B1 viser de anvendte datakilder, som indgår i evalueringen:
Figur B1: Evalueringens datakilder

I det følgende gennemgås datagrundlag og metode for hver af datakilderne. Inden da knyttes dog
først et par ord til designet af evalueringen.

8.1

EVALUERINGSDESIGN

Evalueringen af Virksomhedscenter Generation 2 tager udgangspunkt i en programteoretisk tilgang,
hvor forventede effekter og resultater ekspliciteres, operationaliseres og derefter undersøges
empirisk.
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Programevaluering – eller virkningsevaluering, som det også kaldes – er en processuel tilgang til
evaluering af effekter, som afdækker, hvordan og hvorfor indsatser (i dette tilfælde
virksomhedscentre) virker, for hvem de virker og under hvilke omstændigheder. Formålet er således
ikke kun at evaluere virkningen men også at beskrive den vej, der fører til virkningen herunder
særligt organiseringen, samarbejdet og de metoder i indsatserne, der virker godt, hvord an de virker
og for hvem, de virker.
Nedenstående tabel viser de undersøgelsesemner, der vil blive besvaret i evalueringen samt
sammenhængen mellem mål og middel.
Tabel B1: Oversigt over sammenhængen mellem evalueringsspørgsmål og datakilder
Evalueringsspørgsmål
A. Effekten af indsatsen
1. Vi rker i ndsatserne? Kommer flere borgere i
bes kæftigelse s om følge af vi rksomhedspraktik?
2. Hvem vi rker i ndsatsen for?
B. Borgervinkel
3. Hva d kendetegner det succesfulde forløb?
4. Hvorda n har man a rbejdet med borgeren i
ops tartsfasen, undervejs og afslutningsvist? Hvordan er
borgeren blevet matchet med en vi rksomhed? Hvordan
er der bl evet a rbejdet med borgerens motivation? Er
der bl evet arbejdet med klare mål? Hvad har
a rbejdsopgaverne været og hvordan og hvornår er der
bl evet ændret herpå? Hvordan er praktikken blevet
a fs luttet?
5. Hvorda n har borgeren oplevet samarbejdet med
jobcenteret og med vi rksomhedsmentoren? Hvilken
form for kontakt har der været undervejs, hvor ofte og
med hvem? Hvori gør jobcenteret en forskel?
6. Hvi l ken rolle har vi rksomhedsmentoren haft i forhold ti l
borgeren? Hvor ofte er der kontakt med mentor, hvad
bes tår kontakten i , hvad drøfter ma n med sin
vi rks omhedsmentor, hvori gør mentoren en forskel?
C. Virksomhedsvinkel
7. Hva d kendetegner det gode samarbejde mellem
vi rks omhed og jobcenteret?
8. Hvorda n har vi rksomhedsmentorerne oplevet
s a marbejdet med jobcenteret? Hvem har
vi rks omhedens primære kontaktperson været i
jobcenteret? Hvilken form for kontakt har der været og
hvor hyppi gt?
9. Hvorda n har jobcenteret klædt vi rksomhederne på til
opga ven? Er der blevet etableret opkvalificeringskurser
for vi rks omhedsmentorerne? Har kurserne været
rel evante? Har de bidraget med redskaber og metoder
ti l fx konflikthåndtering? Har mentorerne deltaget i
netværks møder? Hva d har været godt/mindre godt?
D. Jobcentervinkel
10. Hva d kendetegner den gode organisering a f i ndsatsen i
jobcentrene?
11. Hvorda n har man organiseret indsatsen? Hvem har
s tyret i ndsatsen og hvordan?
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Datakilder


Regi steranalyse



Indivi dinterviews med borgere,
vi rks omhedsmentorer, vi rksomhedskonsulenter,
s a gsbehandlere og s ociale mentorer
Fokusgruppeinterviews med vi rksomhedsmentorer
og s ociale mentorer
Survey med vi rksomhedsmentorer og s ociale
mentorer
Screening af arbejdsaftaler













Indivi dinterviews med vi rksomhedsmentorer,
vi rks omhedskonsulenter, sagsbehandlere, s ociale
mentorer og projektledere
Fokusgruppeinterviews med vi rksomhedsmentorer
Survey med vi rksomhedsmentorer
Screening af vi rksomhedsaftaler

Indivi dinterviews med vi rksomhedskonsulenter,
s a gsbehandlere, sociale mentorer og projektledere
Fokusgruppeinterviews med rehabiliteringsteam og
s oci ale mentorer

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

12. Hvi l ken model har man organiseret indsatsen efter?
BUM el l er en mere fokuseret model?
13. Hvi l ken rolle har den koordinerende sagsbehandler
ha ft? Hvori har det koordinerende a rbejde l igget?
14. Hvi l ken rolle har vi rksomhedskonsulenten haft?
Hvorda n er kontakten til vi rksomhederne va retaget? Ud
fra hvi l ke hensyn er ma tchningen foretaget? Deltager
vi rks omhedskonsulenten i det afsluttede arbejde,
herunder i rehabiliteringsteamet?
15. Hvem ha r været s ocial mentor? Og hvilken rolle har den
s oci ale mentor haft? Hvi lke opgaver har den sociale
mentor hjulpet borgeren med?
16. Hvornå r er rehabiliteringsteamet blevet i nddraget i
processen? Hvem sidder med i teamet?



Survey med s ociale mentorer

Med afsæt i de opstillede evalueringsspørgsmål i afsnit 1.2.1 er der udarbejdet programteorier for
henholdsvis borger-, virksomhed- og jobcentervinklen. Neden for er der et eksempel på et uddrag af
programteorien for borgervinklen. Men grundet omfanget af programteorierne indgår de ikke i
rapporten, men de kan dog rekvireres ved henvendelse til evaluator.
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Figur B2: Programteori borgervinklen: Virksomhedsmentorens rolle og indsats
Indhold
Progra mteoretisk
forventning

Trin på vejen


Borgeren oplever en tryg
ops tart
Borgeren oplever at blive
i ntroduceret ti l arbejdsplads/
a rbejdsopgaver/
a rbejdskollegaer
Borgeren oplever at kunne
vende usikkerheder o.l. med
en kollega på a rbejdspladsen



Opl ever borger/mentor, at
mentor understøtter en
s i kker og tryg opstart?

Opl ever borger/mentor, at
mentor i ntroducerer
borgeren til a rbejdsopgaver/
a rbejdsplads/
a rbejdskollegaer?

Opl ever borger/mentor at
kunne vende usikkerheder
med mentor?
Al l e s pørgsmål s uppleres med:

Hva d modererer s ucces?

Hvem dra ger s ærligt nytte af
det/hvem er det s ærligt
rel evant for?

Hvorda n sikres det i praksis?

Hvornå r er det særligt vi gtigt?







Eva l ueringss pørgs mål til
i mplementering







Eva l ueringss pørgs mål til
vi rkni ng



Da ta grundlag
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Borgeren får proaktivt hjælp til
a t ta ckl e usikkerheder og
probl emstillinger i opløbet

Borgeren oplever at blive
i ntegreret i et a rbejdsfællesskab
s a mt a t føle sig tilpas i det

Borgeren oplever at få s parring,
feedback og a nerkendelse for og
på s in opgavevaretagelse

Borgeren oplever at få feedback
på s in progression, samt indspark
ti l jobmål
Hvorvi dt er der etableret vi rksomhedsmentor i alle forløb?
Hvorda n er mentorindsatsen organiseret?
Hva d er mentorens typiske a rbejdsopgaver?
Hvor l a ng tid har mentor typisk afsat ti l mentoropgaver?
Hvor ofte mødes borgere og mentor?
Opl ever borger/mentor, at
mentor hjælper dem ti l at ta ckle
us i kkerheder og
probl emstillinger i forløbet?

Opl ever borger/mentor, at
mentoren bidrager ti l, at
borgeren integreres på
a rbejdspladsen?

Opl ever borger/mentor at
få /give sparring, feedback og
a nerkendelse?
Al l e s pørgsmål s uppleres med:

Hva d modererer s ucces?

Hvem dra ger s ærligt nytte af
det/hvem er det s ærligt relevant
for?

Hvorda n sikres det i praksis?

Hvornå r er det særligt vi gtigt

Screening af arbejdsaftaler (kvalitativ gennemgang a f 25% a f samtlige
a rbejdsaftaler med særligt fokus på
vi rks omhedsmentorens/kontaktpersonens rolle, støtteopgaver og
opføl gningspraksis)
Kva l i tative interviews med borgere, vi rksomhedsmentorer og
vi rks omhedskonsulenter med fokus på besvarelse af
eva l ueringsspørgsmål
Surveys med vi rksomhedsmentorer

Virkning




Borgerne i målgruppen
opnå r progression i
forl øbet på udvalgte
pa ra metre
Fl est mulige borgere fra
må l gruppen overgår fra
offentlig forsørgelse ti l hel
el ler delvis s elvforsørgelse

Hva d kendetegner
mentorva retagelsen i de forløb,
hvor borgere har oplevet
progression og/eller har haft
a fga ng til succesdestination?





Vi rkningsmåling pba.
regi ster- og
progressionsdata
Vi rkningsdata
s a mmenholdt med
kva l itative i nterviews med
borgere, som har oplevet
progression og/eller er
a fgå et til
s uccesdestination

Evaluering af Projekt Virksomhedscenter Generation 2

8.2

REGISTERANALYSE

Data til den kvantitative evaluering kommer dels fra registreringsværktøjet, dels fra DREAM og dels
fra en række administrative registre i Danmarks Statistik.
Fra registreringsværktøjet findes startdatoer for deltagelse i projektet, information fra de løbende
progressionsmålinger, information om tilknyttede jobcentermedarbejdere og virksomhedsmentorer,
indgåede arbejdsaftaler m.m.
Fra DREAM findes ugentlig information om deltagelse i aktive indsatser, herunder
virksomhedspraktik, information om modtagne offentlige ydelser, lige som der er en markering af
modtaget e-indkomst (beskæftigelse). Den benyttede version af DREAM løber frem til og med marts
2016 og muliggør dannelse af en detaljeret arbejdsmarkedshistorik for hver enkelt borger.
Fra Danmarks Statistik inddrages information om familieforhold, etnicitet, geografisk placering,
helbredsoplysninger i form af diagnoser, opnået uddannelse, kriminalitetshistorik, formue og gæld,
anbragte børn, registreret misbrug, mv.
Data fra registreringsværktøjet og DREAM er leveret til Danmarks Statistiks Forskningsservice og der
koblet sammen med data fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har herefter udtrukket en
grundpopulation af borgere på enten kontanthjælp/ledighedsydelse eller ressourceforløb i mindst et
af årene 2013-15.
Den primære population er deltagerne i VCG2-projektet. Der er i registreringsværktøjet 2701
registrerede deltagere. Heraf droppes 12, fordi de har en registreret startdato i 2016. Yderligere
droppes 52 borgere, fordi de ikke indgår i grundpopulationen og derfor ikke har modtaget en af de
relevante ydelser i nogen af årene 2013-15. Endelig droppes 55, fordi de ikke er på en relevante
ydelse på deres registrerede startdato (enten fordi de efter visitation har forladt ydelsen, eller fordi
de er fejl-visiteret).
De øvrige borgere i grundpopulationen indgår som potentielle sammenligningspersoner. Den mere
detaljerede beskrivelse af udvælgelsen af sammenligningspersoner findes i afsnittet om
effektmåling.

8.3

INTERVIEWS

I tabel B2 neden for fremgår en samlet oversigt over antallet samt fordelingen af gennemførte
interviews.
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Tabel B2: Oversigt over gennemførte interviews

Første rul
2014
Projektledere

Koordinerende
sagsbehandlere
Virksomhedskonsulenter
Rehabiliteringsteams

Sociale mentorer

Virksomhedsmentorer

Andet rul
2015

KOMMUNALE AKTØRER
26 i ndividinterviews
ved projektops ta rt
vedr. projektplan og
progra mteori
5 i ndi vi di ntervi ews
1 fokus gruppe
i ntervi ew
(8 res pondenter)
1 fokus gruppe i ntervi ew
(8 res pondenter)
1 fokus gruppe i ntervi ew
(5 res pondenter)

Tredje rul
2016

I alt

-

26
individinterviews

4 i ndi vi di ntervi ews

9
individinterviews
8
individinterviews
2 fokusgrupper

8 i ndi vi di ntervi ews

1 fokus gruppe
i ntervi ew
(6 res pondenter)
5 i ndi vi di ntervi ew

-

2 i ndi vi di ntervi ew

1 fokusgruppe
7
individinterviews

VIRKSOMHED
8 i ndi vi di ntervi ews

9 i ndi vi di ntervi ews

1 fokusgruppe
17
individinterviews

13 individ
interviews
17 individ
interviews

Borgere (ressourceforløb)

5 i ndi vi di ntervi ews

BORGERE
3 i ndi vi di ntervi e ws

5 i ndi vi di ntervi ews

Borgere (kontanthjælp)

5 i ndi vi di ntervi ews

6 i ndi vi di ntervi ews

6 i ndi vi di ntervi ews

I alt er deres således lavet følgende interviews:




97 individinterviews, heraf:
o 30 borgere
o 17 virksomhedsmentorer
o 9 koordinerende sagsbehandlere
o 8 virksomhedskonsulenter
o 7 sociale mentorer
o 26 projektledere
4 fokusgruppeinterviews, heraf:
o 5 virksomhedsmentorer
o 8 sociale mentorer
o 14 rehabiliteringsteamsmedlemmer (af to grupper)

De 97 individinterviews og 4 fokusgruppeinterviews er afholdt af tre rul: I 2014, 2015 og 2016.
Fælles for dem alle er, at de er afholdt enten som personlige interviews (primært interviewene i
første og andet rul) og som telefoninterviews (primært tredje rul) – alt efter hvad der tidsmæssigt og
ressourcemæssigt har været muligt.
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Interviewene har fulgt en semi-struktureret interviewguide, der er udarbejdet på baggrund af de
udarbejdede programteorier. Der er blevet lavet en interviewguide pr. aktør indeholdende de
relevante emner for netop den enkelte aktør. Hvert interview har haft en varighed på ca. 70-75
minutter.

8.3.1 Udvælgelse
Udvælgelsen af interviewpersonerne er sket på baggrund af forskellige kriterier i de tre rul. I første
og andet rul er interviewpersonerne udvalg i de kommuner, som var længst med implementeringen
af projektet. Projektledere har udpeget relevante borgere, virksomhedsmentorer og
jobcenteraktører som interviewpersoner. Formålet med disse interviews var at opnå indblik
implementeringen af projektet og at få en første forståelse af, hvilke moderatorer der synes at have
en positiv effekt.
Fokus for tredje rul har været en dybere forståelse af moderatorerne. Udvælgelsen af
interviewpersoner er derfor sket ud fra en ”least likely”-tankegang, hvor det er de borgere, som har
haft mindst sandsynlighed for at klare sig, som er blevet udvalgt. De udvalgte borgere er således
borgere, der er kommet i succesdestination på trods. Udvælgelseskriterierne for borgere har her
været følgende:
1) Borgerne skal være overgået til succesdestination
2) De svageste borgere målt som ledighedshistorik
3) Der skal være progression på progressionsmålingerne (udvalgt på basis af dataudtræk fra
Metricas kvantitative effektevaluering)
Ud af de 11 interviewede borgere i tredje rul er der lavet et såkaldt 360 graders eftersyn af otte
borgere, dvs. at både borgere og så vidt muligt alle tilknyttede aktører er interviewet. Formålet med
disse eftersyn har været at få succes belyst fra flere vinkler for at efterprøve konklusionerne. Der er
blevet lavet fem fulde eftersyn, hvor alle aktører er interviewet, og tre delvise eftersyn (enkelte
aktører er ikke interviewet).

8.3.2 Analysestrategi: Kvalitativ indholdsanalyse
For at håndtere og arbejde systematisk med den store mængde af kvalitativt interviewdata er
kvalitativ indholdsanalyse anvendt som analysestrategi. Kvalitativ indholdsanalyse er kort fortalt
systematisk kategorisering af indhold i tekster, herunder også interviews, ved hjælp af åben og lukket
kodning samt displaykonstruktion.
Databehandlingen og analysen er blevet lavet i analyseprogrammet Nvivo og er foregået i følgende
skridt: Først er der foretaget en åben kodning af det indsamlede materiale i første og andet rul.
Formålet med denne kodning var indledningsvist at få kortlagt data, herunder belysning af hvord an
virksomhedspraktikcentrene har implementeret ordningen på forskellig vis.
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På baggrund af den åbne kodning blev et kodetræ og en kodebog lavet, hvorudfra alle interviews er
blevet (gen)kodet, dvs. alle 97 individinterviews og 4 fokusgruppeinterviews 8 . Da datamængden har
været stor, er kodningen gennemført parallelt af flere konsulenter. For at sikre en høj reliabilitet, dvs.
at kodningen er konsistent og systematisk på tværs af kodere, er interviews, som er gennemført med
den samme type aktør, i næsten alle tilfælde kodet af den samme person. Eksempelvis er alle
sagsbehandlerinterviews og alle mentorinterviews kodet af den samme konsulent. Undtagelsen fra
denne regel er de 30 borgerinterviews, som er blevet kodet af to forskellige konsulenter. For at sikre
reliabiliteten i kodningen af disse, har der været tæt samarbejde mellem konsulenterne.
Indledningsvist blev tre interviews således kodet i fællesskab, hvorved den overordnede kodestrategi
er blevet etableret og indøvet. Herefter blev der foretaget en interkoderreliabilitetstest i Nvivo.
Testen er gennemført ved, at de to konsulenter har kodet den samme case hver for sig, hvorefter de
to kodninger er blevet sammenlignet vha. programmets analysefunktion. Et udsnit af testens resultat
kan ses i screenshottet neden for.

Som tommelfingerregel skal en test af interkoderreliabilitet gerne vise en overensstemmelse på
mindst 80% for at kunne konkludere, at kodningen er konsistent på tværs af kodere. Dette er tilfældet
for alle de her anvendte koder, hvor det laveste niveau for overensstemmelse er 93,14%.
Screenshottet oven for er et udsnit af resultaterne fra interkoderreliabilitetstesten, hvor den grønne
kolonne viser overensstemmelsen mellem de sammenlignede cases målt i procenter. Det laveste
niveau for overensstemmelse mellem de to cases (93,14%) er fremhævet med den røde cirkel.
Selve analysen af datamaterialet er foregået ved at analysere indholdet i de forskellige koder, bl.a.
ved hjælp af displaykonstruktion, hvor der systematisk er ledt efter mønstre i koderne på tværs af
forskellige variable så som succesdestination (i beskæftigelse eller ej), borgertype (ressourceforløb
eller kontanthjælp), køn og alder.

8

Kodetræer og kodebøger kan rekvireres ved henvendelse til evaluator.
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8.4

SURVEYS

I evalueringen indgår to surveys: En med virksomhedsmentorer og en med sociale mentorer. Begge
er gennemført i 2015 (i perioden 26. februar – 16. marts), og begge er gennemført som
telefoninterview for at øge deltagelsen. Kontaktoplysninger til mentorerne er leveret af jobcentrene.
Alle mentorer, som der er leveret kontaktoplysninger på, er ble vet kontaktet minimum fem gange
med henblik på at gennemføre et telefoninterview. Men trods heraf er svarprocenten for de to
surveys ikke imponerende.
I forhold til surveyen med virksomhedsmentorer har der været brugbare kontaktoplysninger på 332
mentorer. Heraf har 169 deltaget i undersøgelsen, mens otte mentorer har nægtet at deltage. Dette
giver en svarprocent på 51 %. Hvad angår generaliserbarheden af denne survey, forekommer
stikprøven at have høj repræsentativitet i form af, at de deltagende virksomhedsmentorer arbejder i
virksomheder fra 22 forskellige kommuner ud af de i alt 25 deltagende kommuner. Herudover er der
stor spredning på størrelsen af virksomhed. Der er dermed også fravær af systematisk frafald. Det
antages derfor, at surveyen er baseret på et repræsentativt udsnit af virksomhedsmentorer, hvorved
generaliserbarheden af resultaterne af surveyen vurderes at være ganske høj på trods af , at kun 51
% har svaret.
I surveyen med sociale mentorer blev der kun modtaget brugbare kontaktoplysninger på 33 sociale
mentorer, hvoraf 19 svarede, hvilket giver en svarprocent på knap 58 %. I kraft af at det kun er
lykkedes at indsamle 19 interviews samtidig med, at respondenterne kun kommer fra otte forskellige
kommuner, er generaliserbarheden af data forholdsvis lille. Den indsamlede data er derfor først og
fremmest anvendt til at understøtte fund fra de kvalitative interviews med personlige mentorer og
bør ikke fortolkes isoleret som et selvstændigt bidrag.

8.5

DOKUMENTANALYSE

Formålet med dokumentanalysen har været at opnå indsigt i planlægningen af borgerens forløb,
herunder hvorvidt og hvordan der er arbejdet med klare mål og delmål, samt at få viden om
virksomhedernes samarbejde med jobcentrene. Konkret er 10 % af arbejdsaftalerne og 25 % af
virksomhedsaftalerne blevet analyseret. Udvælgelsen af begge typer af aftaler baserer sig på en
simpel tilfældig udvælgelsesstrategi.
Begge dokumenttyper er blevet analyseret ved hjælp kvantitativ indholdsanalyse, hvor indholdet i
aftalerne er blevet kodet og kvantificeret, inden der er blevet lavet kvantitative frekvensanalyser på
koderne.
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OM OS
Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med
kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige,
Tyskland, Vietnam og Østrig.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og
samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150
fastansatte medarbejdere og 500 interviewere.
Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt
grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at
præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste
kvalitet.
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