Virksomhedscenter
Generation 2
Gal eller normal?

Hvad er et Virksomhedscenter?
Virksomhedscenter
 En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor
virksomheden stiller et antal pladser til rådighed
 Virksomheden stiller en uddannet mentor til rådighed
(leder eller medarbejder)
 Der er hyppig opfølgning og en fast kontaktperson i hhv.
jobcenter og virksomhed
 Rigtige arbejdsopgaver på rigtige arbejdspladser med
rigtige kolleger

Virksomhedscenter - fakta og historie
1.

2006 - 2009: AMS gennemfører de første forsøg med
virksomhedscentre



2.

2009 - 2011: AMS gennemfører en landsdækkende kampagne på
baggrund af erfaringerne fra forsøgene



3.

16 jobcentre, 130 virksomheder, 2.000 kontanthjælpsmodtagere i
matchgruppe 2 og 3
20% kom direkte i job/uddannelse

Konferencer, kurser og netværksdage for ca. 1.000 virksomhedsmentorer og
ca. 200 medarbejdere i alle landets jobcentre
15 % kom i job/uddannelse

2014 – 2015: STAR gennemfører et projekt med virksomhedscentre for
borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, kaldet Virksomhedscenter
generation 2

’Virksomhedscenter generation 2’





2-årigt projekt (2014-2015)
26 jobcentre, 500 – 600 virksomheder
Min. 1.000 borgere i ressourceforløb
Min. 1.600 på kontanthjælp med komplekse problemer
(min. 2 år på KT)
 Pt. knapt 900 visiterede, ca. ¼ er unge under 30 år
 Langt de fleste er psykisk skrøbelige eller har en psykisk
sygdom

Hvad er det nye?
• Formål
– Etablere en ramme for et beskæftigelsesspor i den samlede
rehabiliterende indsats, som indgår i den nye førtidspensionsreform

• Målgruppen
– Langt fra arbejdsmarkedet, lille/ingen arbejdsidentitet

• Redskaber
– Der skal arbejdes struktureret med delmål i praktikken (via en
arbejdsaftale)
– Der skal arbejdes med progression (et webværktøj)

Hvad kendetegner virksomhederne?
•
•
•
•
•
•
•
•

Plads til individuelle og længerevarende løsninger
Bred vifte af opgaver (plads til progression), nye arbejdsopgaver
Indstillet på at justere i opgaveplanlægning, fx ved hyppigt fravær
Positive over for arbejdstid på få timer per uge (start 1 time)
Mentorerne er parate til nye udfordringer - og at blive klædt på
Ser gode perspektiver i længerevarende ressourceforløb
Indstillet på andre vigtige indsatser samtidig med praktik
Fortsat ønske om ’én indgang’ til kommunen
’For os er det vigtigt, at den enkeltes udvikling går mod stadigt større ansvar og tættere
kontakt til vores kunder .Hvis jeg ser, at vi kan tænde en gnist hos kandidaten, og at
han eller hun på sigt vil kunne omgås kunder, så begynder vi dér, hvor personen er.
Også hvis vi skal opfinde nye opgaver, fx at pakke bagerbrød i poser som en af vores
ret skrøbelige kandidater først gjorde’.
Servicechef i Føtex

Hvad siger borgerne?
•

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

•

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

•

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

•

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

•

”I morgen skal jeg aflevere en jobansøgning – jeg havde aldrig før kunnet
finde på at søge et job!”

Det arbejdes der med…
•
•
•
•

At finde det rette match
At fastholde borgeren i jobbet
At udvikle borgeren i jobbet
Et generelt fokuspunkt: At udvikle indsatsen
for borgere med psykisk sårbarhed eller
sygdom

Fokuspunkter ift. borgere med
psykisk sygdom eller skrøbelighed
• Håb
• Anerkende at borgeren er ekspert i eget liv
• At tage udgangspunkt i borgerens mål og
delmål
• At praktikker er altid kun et skridt på vejen
• At arbejde med det professionelle råderum

Gennemgående udfordringer
• Håb kontra realisme og hvad man gør, hvis borgeren ikke selv
udtrykker et håb eller drøm?
• Relevansen af praktik, og hvordan man undgår at praktik
bliver et mål i sig selv?
• Hvor mange parallelle indsatser, er det relevant at igangsætte
i det enkelte forløb?
• Samarbejdet med læger og psykiatri - hvad kan man forvente,
og hvordan kan man komme i konstruktiv dialog?
• Ventetider på behandling - hvad man kan gøre, mens man
venter?

