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FORORD OM
PROJEKTET

Projektets målgruppe er jobparate
kontanthjælpsmodtagere over 30 år med
længerevarende ledighed, som har brug
for ekstra støtte og motivation for at
finde fodfæste på arbejdsmarkedet
gennem kompetenceafklaring og
udvikling i småjobs. Det kan blandt
andet være personer med psykiske,
sociale eller sproglige udfordringer. 
 
Projektets formål er at fastholde de
kontanthjælpsmodtagere, der efter
optræning i praktik og småjobs i Drift &
Service, kommer i arbejde eller småjob.
Efterværnsprojektet er en overbygning
på samarbejdet mellem Jobcenter
Herning og kommunens Drift og Service,
der de sidste år har arbejdet målrettet
sammen om at få borgere på kanten af
arbejdsstyrken i arbejde via
træningsbaner med praktik og småjobs.
 
Efterværnsprojektet har fokus på at 

 støtte og fastholde borgeren, når denne
har fået arbejde – et tidspunkt, hvor
beskæftigelsessystemet ellers normalt
slipper borgeren.  

"Projektets fokus er at
sikre et godt match mellem
borgere og virksomheder"

Projektets fokus er at sikre et godt
match mellem projektdeltagere og
virksomheder ift. ordinær ansættelse.
Projektet er afgrænset til at omhandle
selve matchet mellem virksomhed og
projektdeltager samt efterfølgende
efterværn. Med efterværn menes kontakt
og opfølgning mellem
projektmedarbejderen, virksomhed og
projektdeltager efter, at
projektdeltagerne på baggrund af deres
optræning i Drift & Service er blevet
ordinær ansat i en privat virksomhed.
Projektet har således særlig fokus på to
elementer: virksomhedsmatch og
efterværn for de borgere, der er kommet
i arbejde/småjob i andre virksomheder.
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VIRKSOMHEDS-
MATCH OG
EFTERVÆRN

Virksomhedsmatchet:
 
I det følgende gennemgås de centrale
elementer i arbejdet med at udvikle det
gode virksomhedsmatch.
 
Projektet har etableret et overblik over
Drift & Service's samarbejdspartnere
inden for de forskellige arbejdsområder i
afdelingen. Dette overblik skal bruges til
at sikre et godt match i forhold til at få
projektdeltagerne videre fra Drift &
Service i ansættelse i andre
virksomheder, der har lignende
opgaveområder, der matcher de
kompetencer, kandidaten har.
 
Samarbejdspartnerne vil desuden blive
kontaktet og orienteret om projektet og
muligheden for at bruge Drift & Service
som rekrutteringskanal for fremtidige
ansættelser. Når en virksomhed ønsker 

at rekruttere en projektdeltager, vil der
desuden blive lagt en plan for efterværn
og altså løbende opfølgning og kontakt
til virksomhed og borger efter
ansættelsen.
 

Efterværn:
 
I det følgende oplistes de centrale
elementer i arbejdet med at udvikle et
koncept for efterværn for de borgere, der
efter indsatsen i Drift & Service bliver
ansat i private virksomheder.
 

Planlægningen af efterværnet starter
allerede i matchet/jobsamtalen, og
den ansvarlige medarbejder for
efterværnsindsatsen er den  samme
som den, der laver matchet og
deltager i jobsamtalen sammen med
borgeren.

 
Hotline for virksomheden og
kandidaten i minimum de første tre
måneder efter
ansættelsestidspunktet.   
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EFTERVÆRN OG
FORANKRING

Opfølgning med virksomhed/borger
efter 1 uge, 1 måned og 3 måneder
efter ansættelsen, men kan tilpasses
efter behov/ønske. Herunder dialog
om behov for kurser mv.

 
Opfølgning med borger/
mentorfunktion – både i forhold til
arbejde, men også mere bredt ift.
mestring af hverdagen.

 
Efterværnet bliver anvendt efter en
konkret vurdering for de borgere, der
vurderes at kunne profitere af et
efterværn – pga. psykiske, sociale eller
sproglige vanskeligheder.
 
Det påtænkes også at involvere
virksomhederne mhp. at klarlægge,
hvilke ønsker de har til det gode match
– eksempelvis kompetencebeskrivelser
af kandidaten. 

I det hele taget ønsker man i projektet at
involvere virksomhederne og inddrage
dem til sparring i udvikling af modeller.
 
Det forventes desuden, at kredsen af
virksomheder, der ønsker at ansætte
borgere, der har været i småjobs i Drift
& Service, vokser i projektperioden via
”den gode historie”, hvor virksomheder,
der allerede har ansat, fortæller om
fordelene ved at ansatte arbejdskraft fra
småjobs i Drift & Service.

"Det forventes, at kredsen
af virksomheder, der
ønsker at ansætte borgere,
der har været i småjobs i
Drift og Service, vokser i
projektperioden"

Hvis projektet, som forventet, bliver en
succes, skal modellen efterfølgende
forankres og finansieres som en del af
Beskæftigelsesafdelingens løbende drift
og samtidig udbredes til andre
målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.
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