Idékatalog – projektideer fra Center for Beskæftigelse
ARU den 29. maj 2017

1. Sort arbejde
Baggrund: Center for Beskæftigelse ønsker at opkvalificere medarbejderne, så de dels har
opdateret viden om, hvordan de indberetter viden eller mistanke om sort arbejde til
dokumentkontrollen i Hvidovre Kommune, og dels har ny viden om opmærksomhedspunkter i
forhold til at se, hvornår borgere udfører forskellige former for sort arbejde.
Indhold: Oplæg fra ekstern oplægsholder omkring forskellige former for sort arbejde og håndtering
af dette. Dialog med Center for Borgerservice og dokumentkontrollen i Hvidovre Kommune
omkring samarbejdet i sager med eller mistanke om sort arbejde.
Pris: Cirka 10.000 kr.

2. Kvalificering af CV’er
Baggrund: Bedre og mere præcise CV’er vil lette Jobcenter Hvidovres arbejde med at matche
ledige med vakante stillinger samt praktik- og løntilskudspladser. Dermed er forventningen, at flere
ledige stillinger og pladser kan besættes hurtigere med hvidovreborgere, og det dermed vil have
en positiv effekt på ledigheden.
Derfor ønsker jobcentret at lave en indsats, hvor der arbejdes med at kvalificere de lediges CV’er
og match med jobcentrets interne løntilskudsdatabase.
Indhold: Frikøb af medarbejder, som kan lave fokuseret indsats i jobcentret i en periode måske tre
måneder. Eventuelt kan formidlerfunktionen indgå som ”floorwalker” ude i afdelingerne. Der søges
om midler til vikardækning for medarbejder i projektet. Der kan arrangeres møder med særligt
fokus på CV’er for ledige men også sparring med medarbejderne i jobcentret, så der kommer
særligt fokus på det gode CV og derigennem det gode match mellem ledig og virksomhed.
Pris: Cirka 100.000 kr.

3. Video CV’er
Baggrund: Nogle ledige har vanskeligt ved at trænge igennem til virksomhederne. Jobcentret har
god erfaring med, at kampagner og andre indsatser kan hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet.
Indhold: Oprettelse af 50-100 video CV´er med motiverede, ledige borgere. Jobcenterets
Virksomhedsservice kan køre en kampagne i en periode på to måneder, hvor kampagnen også
annonceres via medierne. Der er behov for at købe arbejdet med at oprette video CV’erne
eksternt. Ligeledes kan der være behov for at købe eksternt bureau til at ringe virksomhedsbesøg
ind til Virksomhedsservice.
Pris: Usikkerhed omkring prisen, men Virksomhedsservice har tidligere fået lavet video cv for
under 2.000 kr. pr. stk.
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4. Nytænkning omkring tilbud til fleksjobberettigede
Baggrund: Fleksjobberettigede er en gruppe, der har vanskeligt ved at få varig tilknytning til
arbejdsmarkedet. Jobcentret kan med fordel tilrettelægge andre workshops og tilbud for
fleksjobbere, end de, der normalt kan tilbydes, for at sikre dem en bedre og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Indhold: Ansættelse af en projektkoordinator, der kan styre processen omkring et nyt tilbud.
Eksempelvis kunne et nyt tilbud være et fleksibelt kursus i smertehåndtering til alle smerteramte
fleksjobbere.
Pris: Ansættelse af projektkoordinator i 3 – 6 mdr. og udgifter til det projekt, der findes på.

5. Projekt Brobygning til arbejdsmarkedet
Baggrund: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med massive problemer har svært ved eller er
ikke umiddelbart i stand til at deltage i jobcentrets beskæftigelsesrettede tilbud og projekter,
medmindre de tilbydes en håndholdt indsats, der forbereder dem herpå.
Indhold: 14 dages forløb med seks mødedage, hvor særligt udfordrede kontanthjælpsmodtagere
forberedes på at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Forløbet skal styrke borgerens velvilje til at
deltage i jobcentrets tilbud ved at:
1. give borgeren øget kendskab til interne projekter for at lette en efterfølgende opstart
2. øge borgernes tro på egne muligheder for at komme i arbejde gennem
o virksomhedsbesøg
o diskussioner om drømmejob vs. de realistiske muligheder
o oplæg om sygdom og deltagelse på arbejdsmarkedet (ekstern leverandør)
o mindfulness-øvelser (ekstern leverandør).
Forløbet startes op som et forsøg (2 – 3 forløb). Forsøgsforløbene afvikles af rådgivere fra
Beskæftigelsesafklaringen inden for gældende lønbudget, og de suppleres af repræsentanter fra
Plan & Indsats, en ekstern instruktør til mindfulness og et eksternt oplæg om sygdom og arbejdsliv.
Begge eksterne leverandører er fundet.
Efter forsøgsforløbende skal ordningen evalueres.
Pris: 50.000 til gennemførelse af to-tre forløb med ca. otte deltagere pr. hold, svarende til ca. 2.000
kr. pr. deltager. Pengene dækker udgifter til interne og eksterne samarbejdspartnere.

6. Fokus: SDP 0 – 22 uger, fastholdelseskonsulent
Baggrund: Når borgere i ansættelse sygemeldes og kommer på sygedagpenge, er der i særlig
grad behov for en tidlig indsats, der fokuserer på en delvis eller hel raskmelding og sikrer, at
borgeren ikke mister sit arbejde.
Indhold: Ansættelse af fastholdelseskonsulent i 5 mdr. (01.08.17 – 31.12.17) tilknyttet team 0 – 22
uger med henblik på. tidlig indsats i sager, hvor borger er i ansættelse.
Pris: Cirka 165.000 – 175.000 kr., svarende til løn 33.000 – 35.000 kr. mdl.
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7. Fokus: SDP 0 – 22 uger, stress-coach
Baggrund: En hyppig årsag til, at borgere i ansættelse må sygemeldes og tilknyttes
sygedagpenge, er, at vedkommende rammes af en sygdom relateret til psykisk overbelastning, fx
stress. Særligt for sygedagpengeborgere, der er i ansættelse ved sygemeldingen, er der behov for
en tidlig indsats, der fokuserer på en delvis eller hel raskmelding og sikrer, at borgeren ikke mister
sit arbejde.
Indhold: Ansættelse af stress-coach i 5 mdr. (01.08.17 – 31.12.17) primært tilknyttet team 0 – 22
uger med henblik på tidlig indsats i sager, hvor borgere i ansættelse er sygemeldt pga. stress,
belastningsreaktion, let depression.
Pris: Cirka 165.000 – 175.000 kr., svarende til løn 33.000 – 35.000 kr. mdl.

8. Samarbejdsseminar
Baggrund: En langvarig sygemelding pga. stress, depression el.lign. fører sjældent noget godt med
sig – tværtimod. Der er behov for, at Sygedagpenge og de praktiserende læger har et fælles
standpunkt og arbejder mod samme formål, nemlig en hurtig tilbagevending til arbejde.
Indhold: Samarbejdsseminar som et eftermiddagsarrangement m. praktiserende læger omkring
stress, depression, m.v. – Oplæg med Jesper Karle fra Psykiatrifonden.
Bør ikke stå alene, men gerne parallelt med f.eks. stress-coachforslag, så et forhåbentligt fælles
tiltag understøttes.
Pris: Uklart, men udgift til oplægsholder, et ordentligt lokale og forfriskninger / sandwich to go.
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