
VÆKSTHUSET

Jobcenter , borgere og virksomheder sammen i den nye 

virkelighed



HVEM TÆNKER JOBCENTER I VIRKSOMHEDEN?

 Direktion?

 Økonomiafdelingen?

 Marketing?

 HR?

 CSR / Ansvarlighed?

 Driften / Linjen?



JOBCENTRET I EN CSR-KONTEKST

 I konkurrence med produkterne og miljøet

 Virksomhedens sociale ansvar er en mudret 

fællesbetegnelse

 Virksomhedens sociale ansvar er båret af 

enkeltindsatser

 Der findes ingen konkret ”gør sådan!” faglighed



JOBCENTRET I EN CSR KONTEKST

”VSA handler om, at man gør mere, end hvad 

loven kræver for at nå sociale og miljømæssige 

krav, som en del af den daglige drift”                      
Kilde: Europakommisionen

 Hvorfor skal virksomheden gøre mere?

 Hvordan skal det driftes og forankres?

 (Disse spørgsmål er vigtige..)



JOBCENTRET I EN CSR KONTEKST

 CSR ”med mennesker” i danske virksomheder 

drives af 

1) enkeltpersoner, og/eller 

2) som projekter

3) -herudover fader de oftest ud over tid



HVAD SKAL VIRKSOMHEDERNE GØRE?

 Der er et stort behov for at danske 

virksomheder tænker 2-3 år frem ift

beskæftigelse

 Danske virksomheder skal kunne skabe 

anderledes bedre ledelsesmæssige rammer for 

stadig mere forskelligartede medarbejdere



HVAD SKAL VIRKSOMHEDERNE GØRE?

Case om autister i fakta

 Tourettes / ADHD / Asperger / Angst

 Downs syndrom

 Døve

 Flygtninge

 Tidl. banderelaterede (ikke så god..)

 Hjemløse

 Førtidspensionister

 Veteraner



HVAD KRÆVER DET AF VIRKSOMHEDERNE?

Ressourcetankegang
1. Tålmodighed / Forstå – Ville – Kunne – Gøre

2. Respekt for individuelle udfordringer – ikke fixe!

3. Tydelig kommunikation

 Erkendelse af at Jobcentret er virksomhedens 
bedste ven

 Se Jobcentret som en risikovillig bank/investor, 
der er klar til (human) kapital-tilførsel



KAN DANSKE VIRKSOMHEDER?

 De skal!

 Bedre ledere, bedre trivsel, sense of purpose

Coop-undersøgelse, 1200 butikker:

1. 78 % ”åbner dørene”

2. 98 % oplever positivt

3. 96 % vil gøre igen



KAN DANSKE JOBCENTRE….?

 Kend din kunde, kend dit marked

Jo bedre forståelse du/I har af virksomhedens drift 

(behov), jo bedre afsætning vil du/I få for jeres produkt

 Løft dialogen og indsatsen OP i organsiationen

Gå til hovedet, aldrig til ... bagdelen, Cold Canvas!

 Match professionalismen

Tal sproget, tal om tallene, tænk stort

 Drop nu den ydmyghed!

Det er DIG der er banken



KAN DANSKE JOBCENTRE?

 Jeres kunder kommer ikke af sig selv, før det er 

for sent..

 I har et ønske om at virksomhederne skal gå 

efter dem uden tilskud, projektansættelser mv. 

Det vil ikke ske på den korte bane

 I vil stadig stå tilbage med ”de tunge” så længe 

I ikke sælger bedre og bliver en spiller i 

kampen. Fra boldhenter til målmand.



ALLE BEGÅR FEJL, ALLE SKAL (AF)LÆRE

”Autisme er en funktionsnedsættelse, som 

forekommer i forskellige grader og former. 

Autisme er kendetegnet ved en anderledes, og 

ofte forsinket, udvikling på områderne socialt 

samspil, social kommunikation, social 

forestillingsevne og adfærd og interesser”

Kilde: Socialstyrelsen



HVAD SKAL VI TALE OM NU? 

 Spørgsmål, kommentarer

 Jeg sidder med den tanke, at…

Tusind tak for i dag 


