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Formål 

Odense Kommune ønsker at styrke den virksomhedsrettede indsats i res-

sourceforløb, dvs. en højere andel borgere skal have tilbud efter LAB-

lovens kapitel 11. Odense Kommunes virksomhedsrettede indsats for res-

sourceforløbsborgere er hidtil blevet varetaget af Væksthuset som ”anden 

aktør”, jobcentrets egen virksomhedsservice samt Job First projektet. 

Styrkelsen af den virksomhedsrettede indsats er sket gennem en særlig 

indsats med ansættelse af eksterne jobmentorer, der skal varetage det 

virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på et øget antal praktikker. 

 

 Målsætning: Pr. 30. juni 2017 er samlet set 145 ressourcefor-

løbsborgere i virksomhedspraktik, svarende til ca. 27 pct.  

 

Formålet med evalueringen er at vurdere projektets målopfyldelse samt 

indsamle kvalitative input til, hvilke kompetencer og hvilken organisering 

der kræves, for at driften fremadrettet har fokus på og succes med virk-

somhedsrettet indsats (kap. 11) i ressourceforløb. 

Evalueringen er udarbejdet af Ph.d. Sophie Danneris og forskningskonsu-

lent Lea Egemose Grib, begge fra Væksthusets Forskningscenter.  

Indsatsbeskrivelse 

Fire medarbejdere fra Væksthuset ansættes som såkaldte jobmentorer i 

tilknytning til Jobcenter Odenses ressourceforløbsteam fra primo oktober 

2016 til ultimo marts 2017. Jobmentorerne:  

• Har et kontor fysisk placeret på jobcenteret, men hører ledelses-

mæssigt under Væksthuset  

• Deltager én gang ugentligt i rehabiliteringsmøder og teammøder i 

ressourceforløbsteamet 

• Får ansvar for virksomhedsplaceringer og opfølgning for de borgere, 

som i perioden løbende visiteres til projektet af sagsbehandlerne 

(myndighedsfunktion og koordinerende rolle ligger fortsat hos sags-

behandlerne)  
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• Arbejder primært ude af huset med virksomhedsopsøgende arbejde, 

og mødes ofte med borgerne ude af huset 

Programteori 

Figuren nedenfor illustrerer projektets programteori, herunder hvilke res-

sourcer, aktiviteter, delmål og slutmål, som forventes opfyldt i projektpe-

rioden. 

Figur 1: Projektets programteori   
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Målopfyldelse 

I det følgende vurderes målopfyldelsen pr. 30. marts 2017, hvor den 

ekstra indsats ophører. Der er altså tale om en status tre måneder før den 

endelige målopfyldelse kan vurderes.  

• Den 30. marts 2017 var der registreret i alt 121 aktive virksom-

hedspraktikker på Odense Kommunes ressourceforløbsborgere. 

• Måltallet på 145 er d. 30. marts 2017 opfyldt med 83 pct. 

• Der var ved projektstart 1. oktober 2016 registreret under 40 prak-

tikker. Dvs. en stigning på ca. 300 pct. i perioden.  

Udviklingen i antal etablerede praktikker i perioden oktober 2016 til marts 

2017 er vist i figur 2 nedenfor. Den blå kurve viser den faktiske udvikling i 

antal praktikker. Den orange kurve afspejler den forventede udvikling 

frem til juni 2017. På baggrund af de tre kendte punkter (1/10, 31/12 og 

30/6)1, er der udregnet måltal for hver enkelt måned herimellem. I de 

første tre måneder forventes en stigning på 28,3 praktikker pr. måned. I 

de sidste seks måneder forventes en stigning på 2,5 praktikker pr. måned. 

Figur 2. Faktisk og forventet antal praktikker fra oktober 2016 til juni 2017

Kilde: Tal fra Jobcenter Odense 

* Faktisk udvikling baseret på tal udtrukket 12/10; 8/11; 30/11; 16/12; 2/2; 1/3; 30/3. 

                                    

1 Med normalindsatsen, før projektet startede, var forventningen 45 ressourceforløbsborgere i praktik. Med til-
førsel af den ekstra indsats fra 1. oktober 2016 var forventningen 130 borgere i praktik pr. 31. december 2016. 
Pr. 30. juni 2017 er forventningen 145 borgere i praktik (jf. Odense Kommunes projektansøgning). 
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Det betyder, at måltallet pr. 30. marts er 137,5 praktikker. I forhold til 

dette justerede måltal, er målet opfyldt med 88 pct.  

Figur 2 viser, at der i hele indsatsperioden har været en kontinuerlig stig-

ning i antal praktikker. I oktober var stigningen væsentligt lavere end for-

ventet. Stigningen var markant i november og december og svarer i de to 

måneder næsten til den ønskede stigning. Stigningen har derefter været 

beskeden i januar og februar – men svarer til den forventede stigning i de 

to måneder på 2,5 praktikker pr. måned. I marts er der sket en meget 

markant stigning – som er væsentligt højere end forventet på dette tids-

punkt i projektperioden.  

Størstedelen af det samlede antal praktikker er etableret af Væksthusets 

ordinære tilbud og jobmentorerne. Enkelte praktikker er etableret under 

Job First projektet eller under jobcentrets Virksomhedsservice.  

Pr. 30. marts 2017 har Væksthusets ordinære tilbud 50 aktive praktikker 

ifølge egne optællinger; Jobmentorerne har 55 aktive praktikker. Udviklin-

gen i antal aktive praktikker for hhv. Væksthuset og jobmentorerne er vist 

i figur 3 nedenfor2.  

Figur 3. Udvikling i antal aktive praktikker fra oktober 2016 til marts 2017

 

Kilde: Væksthusets egne tal 

                                    

2 Der skal her tages forbehold for forsinkede registreringer, der gør at tallene i nogle tilfælde ikke helt harmo-
nerer med det samlede antal praktikker, som jobcentret har udtrukket på disse datonedslag. 
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Anbefalinger 

På baggrund af den kvalitative evaluering af projektet kan der formuleres 

fem centrale anbefalinger til sikring af virksomhedsrettet fokus i ressour-

ceforløb. Anbefalingerne er baseret på den samlede kvalitative analyse af 

projektet. De er fremkommet på baggrund af interviews med både med-

arbejdere og ledere i ressourceforløbsteamet i Jobcenter Odense samt 

jobmentorer og deres leder fra Væksthuset. 

Anbefalinger til sikring af virksomhedsrettede ressourceforløb 

1. Fast deltagelse på rehabiliteringsmøde af repræsentant med 

kendskab til det lokale arbejdsmarked og virksomheder.  

Formål: at styrke arbejdsmarkedsfokus allerede ved indstilling til 

ressourceforløb 

 

2. Etablering af virksomhedsrettet indsats umiddelbart efter 

indstilling til ressourceforløb. 

Formål: at fastholde den motivation hos borger, der er skabt på re-

habiliteringsmødet og samtidig undgå længere periode med stil-

stand, indtil borger tilknyttes sagsbehandler 

 

3. Mulighed for fælles fysisk placering mellem virksomhedsret-

tede konsulenter og sagsbehandlere. 

Formål: at skabe de bedste rammer for videndeling i de enkelte 

borgerforløb samt sikre fremdrift ift. beslutningsprocesser 

 

4. Tværgående deltagelse i teammøder, kursusdage mv. mellem 

virksomhedsrettede konsulenter og sagsbehandlere 

Formål: at understøtte sparring på tværs af kompetenceområder 

samt styrke relationsdannelse på tværs af medarbejdere 

 

5. Helhedsorienterede forløb med mulighed for at iværksætte 

parallelindsatser samtidig med virksomhedsrettet indsats 

Formål: at kunne tage hånd om og handle på de barrierer, der ofte 

viser sig før og under en praktiketablering, på en måde, som ikke 

udelukker, men understøtter den virksomhedsrettede indsats 
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Analysens opbygning 

Analysen tager afsæt i en opdeling af det virksomhedsrettede ressource-

forløb i forskellige faser. For hver fase gennemgår vi, hvad vores inter-

viewdata kan fortælle os om krav til organisering og kompetencer for at 

sikre et virksomhedsrettet fokus i ressourceforløb. Desuden belyser vi, 

hvilke forskelle der er på, hvordan den virksomhedsrettede indsats skal 

leveres, afhængig af hvilken type ressourceforløbsborger, der er tale om. 

Faser i et virksomhedsrettet ressourceforløb 

Et ressourceforløb består af en række faser over tid, som både stiller krav 

til organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og til de kompetencer, der 

skal være til stede hos de professionelle omkring borgeren, hvis forløbet 

skal være succesfuldt.  

I et fokusgruppeinterview med sagsbehandlere og jobmentorer har vi bedt 

deltagerne tegne og beskrive de faser, et ressourceforløb består af. På 

baggrund af den samlede feedback fra deltagerne har vi konstrueret ne-

denstående idealtypiske model, der viser faser i et ressourceforløb, hvor 

der ifølge deltagerne er gavn af et virksomhedsrettet perspektiv. Faserne 

er ikke nødvendigvis kronologiske – med den undtagelse, at det indleden-

de rehabiliteringsmøde altid forekommer som det første i forløbet. Ligele-

des afsluttes et ressourceforløb altid med et nyt rehabiliteringsmøde.  

Figur 4. Faser i ressourceforløb
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De tre faser inde i ”loopet” forekommer ofte samtidigt i en borgers forløb, 

alt afhængig af udviklingen i forløbet og længden på forløbet. En ressour-

ceforløbsborger tager ofte flere omgange rundt i ”loopet”, inden borgerens 

sag kommer på et nyt rehabiliteringsmøde. 

I nedenstående kapitler danner følgende fire faser rammen for analysen af 

krav til organisering og kompetencer i et virksomhedsrettet ressourcefor-

løb: 

 Den indledende fase: rehabiliteringsmødet 

 

 Relations- og motivationsfasen: Opbygning af relation til borger og 

af borgers motivation for virksomhedsrettet indsats  

 

 Den virksomhedsnære fase: Virksomhedsopsøgende arbejde, prak-

tiketablering og –opfølgning 

 

 Dokumentationsfasen: Faglige vurderinger og dokumentation i bor-

gerens sag 

Formålet med analysen er at bidrage med kvalitative input til den organi-

sering og de kompetencer, som i hver fase bedst understøtter arbejdet 

med øget virksomhedsretning i ressourceforløb.  

Med det afsæt er hensigten med denne analyse dels, at den fungerer som 

en erfaringsopsamling på projektet, og dels at den kan bruges fremadret-

tet til at inspirere Jobcenter Odense og øvrige jobcentre, som ønsker at 

fastholde og styrke de virksomhedsrettede aktiviteter i ressourceforløb.  

Analysen er baseret på det samlede datamateriale indsamlet i forbindelse 

med evalueringen, herunder interviews med jobmentorer samt ledere og 

sagsbehandlere fra Jobcenter Odense (se i øvrigt sidste kapitel i rapporten 

for metodebeskrivelse). 

Hvilken virksomhedsrettet indsats til hvem? 

Den virksomhedsrettede indsats er ikke en fast størrelse, som kan leveres 

på samme måde til alle borgere. Den virksomhedsrettede indsats er rele-

vant for størstedelen af de borgere, som har været i kontakt med de fire 

jobmentorer, men der er stor forskel på, hvordan den virksomhedsrettede 
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indsats skal tilrettelægges, hvis den skal være effektfuld. Og kun i meget 

få tilfælde kan den virksomhedsrettede indsats stå alene. 

Baseret på Væksthusets erfaringer med ressourceforløbsmålgruppen har 

vi opdelt ressourceforløbsborgerne i fire forskellige borgertyper.  

Opdelingen er ikke foretaget ud fra en vurdering af, hvor langt den enkel-

te borger er fra arbejdsmarkedet, men derimod ud fra hvilke virksom-

hedsrettede aktiviteter, der er relevante afhængig af den konkrete borgers 

aktuelle situation. Udgangspunktet er således, at der på nogle områder er 

forskel på, hvilken organisering og kompetencebehov, som skal sættes i 

spil, afhængig af, hvilken af de fire borgertyper, den virksomhedsrettede 

indsats omhandler.  

De fire borgertyper er analytisk konstruerede og afspejler ikke nødvendig-

vis alle borgerne i deres ’rene’ form. Der vil således være overlap ligeså 

vel som borgere, der over tid bevæger sig fra en gruppe til en anden. I 

analysen vil vi løbende nuancere krav til kompetencer og organisering 

med henvisning til forskelle mellem borgertyperne. 

Figur 5. Borgertyper
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Den indledende fase 

Jobmentorerne har alle deltaget på rehabiliteringsmøder én gang ugent-

ligt. Jobmentorerne har dog ikke deltaget i de tilfælde, hvor sagsbehand-

ler forud for mødet har vurderet, at pågældende borger var en ’oplagt 

pensionssag’, og jobmentorens deltagelse derfor ikke var meningsfuld. 

Jobmentorernes rolle på rehabiliteringsmøder har været at italesætte, 

hvordan praktik i ressourceforløb kan se ud (fx træning, virksomhedsbe-

søg, få timer mv.), og hvad de konkrete muligheder er på det lokale ar-

bejdsmarked.  

Hvilken organisering er nødvendig for virksomhedsrettet fokus? 

Både ledere, sagsbehandlere og jobmentorer er enige om, at deltagelse 

på rehabiliteringsmødet af en repræsentant med specialviden på 

virksomhedsområdet har altafgørende betydning for at øge antallet af 

og kvaliteten i virksomhedspraktikker i ressourceforløb. 

Erfaringerne fra projektet er, at jobmentorernes deltagelse på mø-

derne har bidraget med: 

 Tidlig synliggørelse af værdien af virksomhedsrettet indsats, 

hvor praktik italesættes som noget konkret og meningsfuldt i et res-

sourceforløb på mødet, før indstilling udarbejdes. 

 

 Konkretiserede indstillinger til ressourceforløb, hvor praktikforslag 

i flere tilfælde indskrives direkte i indstillingen (fx møde med potentiel 

praktikvært allerede den efterfølgende uge).  

 Øget paralleltænkning eksempelvis ift. at socialindsats og virksom-

hedsrettet indsats kan foregå samtidig, samt at nogle former for træ-

ning (fx helbredsmestring, angsthåndtering mv.) har gode vilkår i en 

virksomhedskontekst. 

 Skånehensyn italesættes i forhold til arbejdsmarkedstilknyt-

ning, sådan at det bliver tydeligt, at en supplerende social- eller hel-

bredsindsats iværksættes med henblik på at øge funktionsniveau i job, 

og ikke kun med henblik på at øge borgers livskvalitet.  
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Hvilke kompetencer er nødvendige for virksomhedsrettet fokus? 

Erfaringerne fra projektet er, at sagsbehandlerne ikke har den fornødne 

viden om det lokale arbejdsmarked og mulige praktikvirksomheder, sådan 

at de kan repræsentere det virksomhedsrettede fokus på rehabiliterings-

møderne. Sagsbehandlerne befinder sig ikke ”ude i virkeligheden”, og ser 

derfor jobmentorerne som deres ”forlængede arm ud til virkeligheden”. 

At kunne repræsentere det virksomhedsrettede fokus på rehabiliterings-

møder kræver ifølge sagsbehandlere og jobmentorer: 

 Særlig viden om det lokale arbejdsmarked; kendskab til virksom-

heder, som kan tilbyde meningsfuld indsats ift. ressourceforløbsborge-

re, og som ved, hvad det vil sige at åbne døren for den type borgere. 

 

 Særlig viden om målgruppen, herunder typiske udfordringer og 

skånebehov, og om hvordan praktik kan ”serveres” og nuanceres for 

borger, så borger er tryg og oplever praktik som meningsfuld indsats. 

 

 Et virksomhedsrettet ”mindset”, dvs. en overbevisning om, at 

praktik er en relevant indsats også for ressourceforløbsborgere.  

Jobmentorerne har ved at sætte disse kompetencer i spil på rehabilite-

ringsmøderne bidraget med tidlig synliggørelse af værdien af en virksom-

hedsrettet indsats for borgerne. Erfaringen er, at flere borgere allerede 

ved mødet takker ja til en virksomhedsrettet indsats. Men lige så vigtigt 

har de også synliggjort værdien af praktik over for sagsbehandlerne. 

Sagsbehandlerne vurderer, at deres konkrete viden om mulig tilrettelæg-

gelse af skånsomme praktikker på lokale virksomheder er steget markant.  

Særlige krav til organisering og kompetencer ift. borgertyperne 

Jobmentorernes deltagelse i rehabiliteringsmøder i projektperioden har 

betydet, at flere sagsbehandlere efter eget udsagn har rykket sig i deres 

mindset. Mindsettet har altså særlig betydning i forhold til sagsbehandler-

nes opfattelse af den virksomhedsrettede indsats som meningsfuld. Med 

henvisning til de fire borgergrupper betyder det potentielt, at færre borge-

re tænkes som gruppe 4 borgere (kan ikke umiddelbart komme på en 

virksomhed) fra ressourceforløbets start, og lidt flere borgere tænkes som 

gruppe 1 borgere (kan hurtigt matches med en virksomhed).  
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Relations- og motivationsfasen 

Tiden umiddelbart efter det indledende rehabiliteringsmøde er ofte kritisk 

ifølge både jobmentorer og sagsbehandlere. Det er her opbygningen af en 

ny relation til borger begynder, og også her borgerens motivation for en 

virksomhedsrettet indsats skal gribes – eller opbygges, hvis den ikke er til 

stede.  

Visiteringen til projektet – forstået som tilknytningen af en jobmentor til 

borgere i ressourceforløb – er foregået på forskellige måder. Nogle borge-

re er blevet tildelt en jobmentor i umiddelbar forlængelse af indstillingen 

til ressourceforløbet på rehabiliteringsmødet. Andre borgere har enten 

først fået tilknyttet en jobmentor, når de har haft det første møde med 

deres sagsbehandler i ressourceforløbsteamet, eller på et senere tids-

punkt, når denne sagsbehandler har vurderet, at borgeren var klar til at 

indgå i en virksomhedsrettet indsats3.  

Hvilken organisering er nødvendig for virksomhedsrettet fokus? 

Der har i projektet været perioder med flere måneders ventetid på at få 

tildelt en koordinerende sagsbehandler efter indstilling til ressourceforløb. 

De borgere, der takker ja til en jobmentor allerede ved rehabiliteringsmø-

det, starter samarbejdet op med denne umiddelbart efter mødet, selvom 

borgeren ikke har fået tildelt en sagsbehandler.  

Erfaringen fra projektet er, at den mest hensigtsmæssige organisering 

med henblik på tidligt i forløbet at kunne opbygge relation og motivation 

hos borger, er tilknytning af en virksomhedsrettet konsulent så tid-

ligt som muligt. Det gør, at: 

 Indsatsen går i gang med det samme. Borgerne oplever ikke som 

før ventetid og frustration i den forbindelse. De oplever derimod hurtig 

fremdrift og sammenhæng i deres forløb. 

 

 Møder kan holdes uden for jobcentrets lokaler. Ifølge jobmento-

rerne er der bedre vilkår for at skabe relation, tryghed og motivation 

omkring praktik, når man ikke er inden for ”systemets mure”. Der er 

                                    

3 Ca. en fjerdedel af de henviste forløb er kommet i direkte forlængelse af det indledende rehabiliteringsmøde.  
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således opstået en fordel, i de tilfælde hvor borgers første møde med 

jobcentret efter rehabiliteringsmødet er et møde med en jobmentor.  

 

 Motivation kan gribes. Borgernes motivation for virksomhedsrettet 

indsats er ofte størst lige efter rehabiliteringsmødet – især, når en 

jobmentor har deltaget på mødet. Hvis motivationen ikke gribes, kan 

den hurtigt forsvinde igen. Hurtig reaktionstid er vigtig.  

 

Hvilke kompetencer er nødvendige for virksomhedsrettet fokus? 

I denne fase handler det om at finde frem til borgernes jobønsker. Ofte er 

der tale om borgere, som ikke selv kan formulere jobønsker, hvorfor det 

er den professionelles opgave at afdække erfaringer, kompetencer og 

skånebehov og omsætte det til et beskæftigelses- eller uddannelsesmål 

sammen med borgerne. Det kræver nogle bestemte faglige og personlige 

kompetencer hos den professionelle: 

 Evnen til at kunne finde frem til borgerens mål og motivere 

borgeren til at forfølge målet. Inddrage borgeren og inspirere bor-

geren til, hvordan et andet liv kan blive muligt, hvis vedkommende in-

kluderer et arbejdsmarkedsperspektiv i sit liv. 

 

 Evnen til at skabe tryghed og mening med virksomhedsindsat-

sen for borgeren. Borgerne er ofte sårbare og bliver usikre ift. at 

skulle i praktik, hvis de ikke ved, hvad det indebærer. Usikkerheden 

mindskes, når praktikken afmystificeres og gøres konkret. Og når skå-

nebehov og støttemuligheder forholdes til konkrete arbejdsfunktioner.  

 

 Evnen til at bygge relation; udvise respekt, menneskelighed og ær-

lighed – og samtidig forblive den professionelle fagperson i relationen. 

 

 Kunne handle situationsbestemt og pragmatisk ift. at rydde 

sten ad vejen, der forhindrer borger i at mødes og samarbejde om at 

finde meningsfuld praktik (fx transportudfordringer, koordinering af 

hverdagsopgaver mv.). 
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Det ser ud til at være sagsbehandlernes opfattelse, at det relations- og 

motivationsskabende arbejde bedst ligger hos de virksomhedsrettede 

medarbejdere. På grund af deres indgående kendskab til mulighederne på 

det lokale arbejdsmarked kan de bedre formidle viden om praktik, så det 

skaber tryghed for borgeren. En leder påpeger dog, at det også er en del 

af sagsbehandlernes faglige metier at kunne motivere borgerne til virk-

somhedsindsatsen. Flere sagsbehandlere nævner, at de bedre kan indgå i 

den motiverende dialog med borgerne, nu hvor de har øget deres viden 

på virksomhedssiden. De overtager eksempelvis den sprogbrug om prak-

tik, som de hører jobmentorerne bruge på rehabiliteringsmøderne, og kan 

dermed bedre selv italesætte det som noget konkret og ufarligt.  

Særlige krav til organisering og kompetencer ift. borgertyperne 

Motivations- og relationsarbejde er afgørende for alle fire borgertyper ift. 

(evt. på sigt) at kunne arbejde virksomhedsrettet. Særligt for borgere i 

gruppe 2 og 3 har jobmentorernes kompetencer været afgørende. Blandt 

andet fordi den virksomhedsrettede indsats her jf. figur 5 kræver ekstra 

tid, intensivt relations- og motivationsarbejde, tæt opfølgning undervejs i 

praktikforløb samt blik for behovet for parallelindsatser. Nogle jobmento-

rer påpeger, at indsatsen i denne fase kan være medvirkende til, at flere 

borgere kan flytte sig til gruppe 1 undervejs i deres ressourceforløb.  

Sagsbehandlerne har generelt svært ved at se, at det virksomhedsrettede 

relations- og motivationsarbejde kan forenes med deres myndighedsrolle. 

Mentorfunktionen indebærer efter deres opfattelse muligheden for en me-

re ’menneskelig rolle’, som deres rolle som system-repræsentant ikke til-

lader. Man kan ifølge sagsbehandlerne ikke forene relation med 

krav/sanktion. 

 

For gruppe 4 borgerne er der en tendens til, at sagsbehandlerne tænker 

selve relationsarbejdet som et nødvendigt første skridt på vej til at nå 

borgeren, før man overhovedet kan italesætte praktik over for borgeren. 

Jobmentorerne indtænker i højere grad muligheden for, at italesættelsen 

af praktik allerede fra ressourceforløbets start i nogle tilfælde kan være en 

”katalysator”, der kan skabe et ønske om udvikling hos borgeren.  
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Ordvekslingen nedenfor mellem en sagsbehandler og en jobmentor stam-

mer fra et fælles fokusgruppeinterview i projektperioden. Den illustrerer 

de forskellige tankegange, som er på spil.   

 

Jobmentor:  

… man kan også nogen gange bruge praktik som et frikvarter fra alt det 

andet… 

 

Sagsbehandler:  

Men der er bare nogen – især de systemskadede mennesker, der har 

været på kontanthjælp de sidste 30 år. De har så meget modstand, at 

hvis vi begynder at snakke praktik med dem som det første, i stedet for 

at danne en god relation til dem, så kommer vi bare ikke længere. 

 

Jobmentor:  

Arh! Men det er jo der, hvor der er forskel på os. Jeg har det mindset, 

det perspektiv. Jeg tænker altid: arh, skal vi lige snige den ind? Og no-

gen gange er det ups!, så bakker vi lidt igen. Men vi gør det sgu næste 

gang igen. ”Har du tænkt lidt over, du så så glad ud, da vi gik nede ved 

børnehaven. Kan du godt lide børn?” 

 

Sagsbehandler:  

Den relation kan man også bedre danne, hvis man er mentor. Det kan 

vi ikke. Vi repræsenterer det system, der har skadet dem. 
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Den virksomhedsnære fase 

Det virksomhedsopsøgende arbejde har været jobmentorernes primære 

opgave i projektperioden. De arbejder ”ude i marken” med at etablere af-

taler med virksomheder, der vil samarbejde om praktikforløb. Der har i 

projektperioden været løbende visiteringer fra sagsbehandlerne til job-

mentorerne, når sagsbehandlerne vurderede, at borgerne skulle tilbydes 

en virksomhedsrettet indsats. Sammenlagt har de fire jobmentorer fået 

henvist 1324 forløb med henblik på virksomhedsplaceringer. 

Før projektperioden blev jobcentrets egen virksomhedsrettede indsats for 

ressourceforløbsborgere varetaget af Virksomhedsservice. Det var dog 

kun få forløb, hvor Virksomhedsservice var inddraget. Sagsbehandlerne 

har primært valgt at visitere deres borgere til Væksthusets ordinære til-

bud, hvis de vurderede at der skulle igangsættes en virksomhedsrettet 

indsats. 

Hvilken organisering er nødvendig for virksomhedsrettet fokus? 

Erfaringerne fra projektet er, at succes med den virksomhedsopsøgende 

indsats for ressourceforløbsborgere kræver en anden type organisering 

end den, man er vant til i Jobcenter Odenses eget regi. 

Virksomhedsservice har kun et spor i deres kontakt til virksomhederne, 

ifølge en leder. Virksomhedskonsulenterne ”ringer på ved hoveddøren”, 

når de kontakter virksomhederne og ”sælger” dem bestemte typer ord-

ninger (fx en forhåndsaftale om et bestemt antal praktikpladser på virk-

somheden). Sagsbehandlerne oplever, at Virksomhedsservice har en snæ-

ver forståelse af virksomhedspraktikker på høje timetal og med borgere, 

hvis skånebehov er afklaret på forhånd. Virksomhedskonsulenterne er ik-

ke vant til at etablere praktikker for ressourceforløbsborgere, som har 

særlige skånebehov og kun kan klare få timer på arbejdspladsen. 

Målgruppens karakteristika gør, at de ofte ikke passer ind i de ordninger, 

Virksomhedsservice etablerer med virksomhederne. Ressourceforløbsbor-

                                    

4 Ud af de 132 henvisninger er 49 forløb blevet afmeldt igen i løbet af projektperioden, fordi der var behov for 
en anden, større eller mere helhedsorienteret indsats, end den, der kan lægges i jobmentor-funktionen. 10 af 
de afmeldte borgere har der været igangsat en praktik for. Jobmentorerne har i projektperioden sammenlagt 
iværksat 90 praktikker for 75 borgere. 
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gerne har brug for et individuelt tilrettelagt match med en virksomhed. 

Derfor er der nødt til også at være et andet spor i virksomhedskontakten. 

Grunden til, at jobmentorerne lykkes med etablering af praktik for res-

sourceforløbsborgere, er ifølge sagsbehandlerne og deres ledere, at de 

byder mennesker ind i stedet for ordninger. Dvs. de ”banker på bagdøren” 

hos virksomhederne i stedet for at benytte sig af en foruddefineret ind-

gang med bestemte rammer og forventninger. Det er muligt, dels fordi de 

ikke er bundet til deres kontor, men kan møde op på virksomhederne, når 

det passer virksomhederne. Og dels fordi, de har det konkrete borger-

kendskab med ud i virksomheden. Et mere overordnet kendskab til mål-

gruppens typiske karakteristika og udfordringer er ikke tilstrækkeligt, når 

der skal laves individuelle match og følges op på disse. 

En organisering, der understøtter, at medarbejderen både kan væ-

re borgerens ambassadør og facilitator for virksomhederne, ser ud 

til at kunne bidrage til: 

 Højere kvalitet i match – både ved etablering og opfølgning. Når 

borgerens behov og virksomhedens behov er afstemt, bliver matchet 

bedre.  

 

 Et udvidet virksomhedsnetværk. Flere nye virksomhedskontakter 

bliver muliggjort, når der er en nuanceret forståelse af, hvad en virk-

somhed kan bruges til: ikke kun til at levere arbejdsopgaver og afkla-

ring, men også til at træne sociale kompetencer, lære at begå sig på 

en arbejdsplads, mestringsstrategier ift. psykisk helbred mv.  

 

Det er sagsbehandlernes vurdering, at de med deres nuværende sagsantal 

ikke har tiden til at forestå hverken det opsøgende arbejde i forbindelse 

med virksomhedsplaceringerne eller det efterfølgende opfølgningsarbejde 

på virksomhederne. 

Hvilke kompetencer er nødvendige for virksomhedsrettet fokus? 

Jobmentorerne bidrager med en kompetenceprofil, som ikke ser ud til at 

være til stede blandt jobcenterets øvrige medarbejdere. Det gælder både 

sagsbehandlerne i ressourceforløbsteamet og jobcenterets almindelige 

virksomhedskonsulenter.  
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Samlet set peger evalueringen på, at den kompetenceprofil, der er nød-

vendig for at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde i ressourceforløb 

– og dermed styrke forudsætningerne for at skabe flere gode match mel-

lem borgere og virksomheder – er en medarbejder, der både kan være 

”borger-nær” og ”virksomheds-nær”. 

 På borgersiden kræver det evnen til at sætte sig ind i den konkre-

te borgers ressourcer og udfordringer, og dermed italesætte bor-

gers kompetencer og skånehensyn ift. arbejdsmarkedstilknytning. Det 

forudsætter et virksomhedsrettet ”mindset”, der tilsiger, at borge-

rens parathed til at indgå på arbejdsmarkedet skabes på den konkrete 

virksomhed, hvor kompetencer og udfordringer bliver tydeliggjort. 

 

 På virksomhedssiden kræver det lyst og evne til at bedrive virk-

somhedsopsøgende arbejde og ”nurse” virksomheder. Gøre ar-

bejdsgiverne til eksperter ift. afklaring og udvikling af arbejdsevne i 

netop deres branche og funktion. Det forudsætter virksomhedskend-

skab i lokalområdet og evne til ”god kundepleje” af virksomheder; ri-

sikovillighed og evnen til at kunne håndtere afslag; handlekraft, krea-

tivitet, selvstændighed og fleksibilitet. 

 

Sagsbehandlerne understreger, at jobmentorerne ikke blot er gode til at 

lave hurtige match med virksomhederne, men også gode match. En leder 

siger, at jobcentret i projektperioden har mange praktikker, der løber over 

længere tid. Det indikerer, at der er lavet et godt match. Det kan lykkes, 

fordi jobmentorerne har et godt kendskab til både borger og virksomhed. 

Selvom sagsbehandlerne oplever, at deres viden på virksomhedssiden er 

steget markant, efter jobmentorerne er kommet til, mener de ikke, at de 

har hverken kompetencerne, tiden eller lysten til selv at forestå det virk-

somhedsopsøgende arbejde. De mener, at de er blevet mere ”indirekte 

virksomhedsrettede” i deres samtaler med borgerne, men ser det ikke 

som deres rolle at blive ”direkte virksomhedsrettede”.  

Særlige krav til organisering og kompetencer ift. borgertyperne 

Det virksomhedsopsøgende arbejde er relevant for gruppe 1, 2 og 3, men 

evnen til at kunne nuancere sin tilgang til virksomhederne er afgørende. 

Nogle gange skal virksomheden stille en faglig træningsbane til rådighed. 
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Andre gange skal de blot åbne døren for, at borgeren kan opholde sig på 

virksomheden og observere.  

I gruppe 1 ligger praktiketablering lige for som den primære indsats. Iføl-

ge både jobmentorer og sagsbehandlere viser det sig dog ofte efter igang-

sættelse af en praktik, at også denne borgergruppe har udfordringer, som 

kræver tæt opfølgning og støtte undervejs i praktikken. Nøjagtig som i 

gruppe 2 og 3, hvor vi finder størstedelen af de borgere, som jobmento-

rerne har fået henvist. Her kræves en håndholdt, specialiseret indsats for 

at et match kan lykkes, hvilket igen kræver tid og mange kontaktforsøg. 

I projektregi har det ikke været jobmentorernes opgave at facilitere og 

understøtte parallelindsatser. Jobmentorerne har påpeget, når der var be-

hov for parallelindsatser, og størstedelen af praktikforløbene, der er skabt 

af jobmentorer, overgår efter projektets udløb også til tilbud, som kan 

rumme parallelle indsatser sideløbende med fastholdelse af praktik. En or-

ganisering, hvor denne form for understøttelse er mulig, ser ud til at være 

befordrende for øget virksomhedsrettet indsat i ressourceforløb. 

Den sidste gruppe 4 er de borgere, hvis sagsbehandler i første omgang 

vurderer, at praktik af forskellige årsager først kan bringes på banen efter 

længere tids relations- og dokumentationsarbejde. Her findes ofte de bor-

gere, som tilkendes førtidspension. Det er dog vigtigt at være opmærk-

som på, at der også før eller siden vil være krav om en virksomhedsrettet 

indsats for en del af disse borgere, for at de kan få afsluttet deres sag. 

Det ser ud til, at sagsbehandlerne i løbet af projektperioden er blevet me-

re nuancerede i deres syn på, hvordan og hvornår praktik kan anvendes 

som redskab for gruppe 2, 3 og 4. Sagsbehandlerne oplever en begyn-

dende bevægelse fra fokus på klargøring til praktik (træning af sociale 

kompetencer, mestring mm.) til fokus på praktik som træningsbane.  

Sagsbehandlernes sprogbrug omkring praktik indikerer, at praktik i nogle 

tilfælde har været set som potentielt skadeligt for borgeren. Praktik itale-

sættes eksempelvis som noget, der skal ”serveres” på en bestemt måde 

for borgeren. Jobmentorerne bekræfter, at de er blevet givet rollen som 

dem, der skal ”gøre praktik spiseligt” for borgerne. Flere sagsbehandlere 

fortæller, at de efter at have lyttet til jobmentorernes måde at tale om 

praktik på, forsøger at overtage deres sprogbrug i dialogen med borgerne. 
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Dokumentationsfasen 

Jobcentrets sagsbehandlere har gennem hele projektperioden haft den 

koordinerende rolle i borgernes forløb. De har også haft ansvar for alle 

faglige vurderinger og den tilhørende dokumentation i sagen. Jobmento-

rerne har ikke adgang til at notere i de kommunale systemer, og de kan 

dermed ikke selv oprette praktikker eller underskrive blanketter.  

For at kunne træffe beskæftigelsesfaglige vurderinger i sagen samt doku-

mentere borgerens udvikling (arbejdsevne, skånebehov og funktionsni-

veau) er det nødvendigt for sagsbehandlerne at have adgang til kvalifice-

ret, virksomhedsrettet viden. 

Omvendt har det været nødvendigt for jobmentorerne at have adgang til 

sagsbehandlernes viden om borgerne for at kunne lave et godt match 

med en virksomhed. Jobmentorerne er også afhængige af sagsbehandler-

nes godkendelser og bevillinger, eksempelvis ift. transportgodtgørelse og 

arbejdstøj til borgerne. Disse kan være afgørende for, at praktikkerne i 

sidste ende kan realiseres. 

Hvilken organisering er nødvendig for virksomhedsrettet fokus? 

I projektperioden har jobmentorerne haft et kontor fysisk placeret på job-

centeret, hvor de løbende har været til stede, når de ikke har været ’ude 

af huset’ i det virksomhedsopsøgende arbejde. Særligt sagsbehandlerne i 

ressourceforløbsteamet peger på, at en organisering, hvor sagsbe-

handlere og jobmentorer sidder dør om dør, har været en stor fordel 

for videndelingen. Når man rykker sammen fysisk, kan man bedre organi-

sere ud fra borgerens behov frem for systemets behov. Denne ”relationel-

le koordinering” opleves af en af lederne som en forudsætning for hurtige-

re at kunne levere meningsfulde virksomhedsrettede indsatser for borger-

ne. Videndelingen er både foregået ”formelt” på de ugentlige teammø-

der, hvor jobmentorerne på skift har deltaget, og ”uformelt” i daglig-

dagen, når man ”stikker hovedet ind” på hinandens kontorer. 

Erfaringen fra projektet er, at videndeling skal understøttes organisatorisk 

for at have de bedst mulige vilkår. Det bidrager blandt andet til:  

 Kontinuerligt fokus på overordnet målsætning (dvs. flere i prak-

tik). Visitation af borgere, status på antal praktikker i teamet mm.  
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 Mere kvalificerede opfølgningssamtaler med borgerne. Sagsbe-

handlerne oplever, at de er mere opdaterede på, hvad der sker i prak-

tikforløbene, hvilket øger kvaliteten i deres borgersamtaler. Førhen fik 

de først viden om praktikforløbet, når det var afsluttet. 

 Mere tværfaglig sparring. Jobmentorer har fungeret som sparrings-

partner for medarbejderne ift. at se muligheder for virksomhedsrettet 

indsats i sager, som kan være fastlåste.  

 Øget fremdrift i borgerens sag, fordi man tager fælles ansvar for 

udførsel af opgaven. Den klassiske ”bestiller-udfører”-model indebæ-

rer omvendt øget risiko for en langsommere proces, fordi ansvaret for 

handling gives videre fra én systemaktør til en anden. 

Hvilke kompetencer er nødvendige for virksomhedsrettet fokus? 

Der er store krav til de beskæftigelsesfaglige vurderinger, som den koor-

dinerende sagsbehandler foretager i løbet af et ressourceforløb, og til den 

dokumentation, som sagsbehandleren udarbejder. Den danner grundlag 

for videre afgørelse i borgerens sag. Derfor er der også i denne fase brug 

for virksomhedsrettede kompetencer: 

 Kunne vurdere udviklingsmuligheder, når borgers støtte- og 

skånebehov imødekommes. Kendskab til støttemuligheder og hvor-

dan skånebehov kan imødekommes i konkrete arbejdsfunktioner på 

konkrete arbejdspladser.  

  

 Vilje til at få andres øjne på borgers sag. Åbenhed og vilje til at 

opsøge sparring, når man ikke kan få øje på udviklingsmuligheder. In-

citamentet til dette øges i projektet, fordi der er god relation mellem 

sagsbehandlerne og jobmentorerne, og muliggøres af at de organisa-

torisk er placeret fysisk tæt på hinanden. 

 

 Selvstændighed med henblik på at kunne foretage individuelt 

baserede faglige vurderinger. Ifølge leder er der brug for færre 

”copy paste” vurderinger i indsatsen. Man skal kunne navigere situati-

onsbestemt ift. borgers behov i stedet for at navigere efter på forhånd 

beskrevne arbejdsgange. 
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Særlige krav til organisering og kompetencer ift. borgertyperne 

Ifølge en leder skal øget virksomhedsrettet fokus i ressourceforløb gerne 

på sigt føre til flere fleksjobansættelser, og til at arbejdstimer fra virk-

somhedspraktikker i stigende grad bliver aflønnet på ordinære vilkår. Fle-

re virksomhedspraktikker er altså kun første skridt på vejen. Det skulle 

også gerne medvirke til, at flere bliver afklaret hurtigere. Det kommer og-

så dem til gode, der skal bevilges pension. Flere kommer på rette hylde 

hurtigere i stedet for at hænge i systemet. 

Når praktikaftaler med virksomheder er ved at blive etableret, er det vig-

tigt for alle borgergrupper, at sagsbehandlernes ”monopol” på dokumen-

tation og faglige vurderinger ikke kommer til at stå i vejen for realiserin-

gen af en praktik. Her ser det ud til at, at en organisering, hvor sagsbe-

handlere og virksomhedsrettede konsulenter arbejder tæt sammen, er be-

fordrende for, at dokumentationskrav og bevillinger (fx arbejdstøj, trans-

port) ikke udløser unødig ventetid for borger og virksomhed.  

Også for gruppe 4 borgere er brug for et virksomhedsrettet fokus i doku-

mentationsfasen. Der er i projektperioden set eksempel på, at en jobmen-

tor gøres til ekspert og bliver bedt om at vurdere, om det i en konkret sag 

vil være muligt at finde egnet praktik på det lokale arbejdsmarked, der 

tilgodeser borgers skånehensyn. Denne ”ekspertudtalelse” fra jobmentor, 

indgår herefter i rehabiliteringsteamets samlede vurdering af, om borger 

kan indstilles til pension eller skal afprøves yderligere. Et virksomhedsret-

tet blik på sagen kan altså være relevant også i de tilfælde, hvor der ikke 

skal etableres en konkret praktik. 
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Metodebeskrivelse 

Følgende kilder er anvendt til dataindsamling i forbindelse med evaluerin-

gen af projektet: 

• Kvantitative opgørelser over antal visiterede borgere og antal etab-

lerede praktikker på udvalgte nedslagstidspunkter i projektperioden 

samt antal visiteringer med og uden deltagelse i rehabiliteringsmø-

der 

• Fokusgruppeinterview med fire jobmentorer samt deres leder i 

Væksthuset (gennemført d. 2. december 2016) 

• Individuelle interviews med fire medarbejdere fra ressourceforløbs-

teamet (udvalgt af jobcentret) samt områdechef i Jobrehabilitering 

(gennemført d. 5.-7. december 2016) 

• Fælles fokusgruppeinterview med deltagelse af to jobmentorer og fi-

re medarbejdere i ressourceforløbsteamet (gennemført d. 6. februar 

2017) 

• Telefonisk interview med afdelingsleder for ressourceforløbsteamet i 

Jobcenter Odense (gennemført d. 9. februar 2017) 

Alle interviews er gennemført at de to samme personer, som har forestået 

evalueringen.  


