
Indsatsen tilpasses individuelt, men alle star-
ter i et fælles introduktionsforløb (del 1), som 
udgangspunkt i max. 13 uger, samt efterfølgende 
virksomhedspraktikforløb (del 2).  

Det samlede forløb kan vare op til 26 uger inkl.  
snuse- og/eller virksomhedspraktik. 
Efter forløbet tilbydes desuden efterværn ifm. 
ansættelse. (del 3)

Målgruppe/deltagerprofil:
Målgruppen er ledige over 30 år, som enten er 
alvorligt stress-, angst- og depressionsramte – 
eller som har en psykisk diagnose, som er under 
behandling eller færdigbehandlet. 
Et evt. aktuelt rusmiddelmisbrug, skal være under 
relevant behandling.

Der kan visiteres både dagpengemodtagere, 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, per-
soner i jobafklarings- og ressourceforløb samt 
ledighedsydelsesmodtagere til projektet. 

Deltagere skal være motiveret for at komme ud af 
ledighed og være klar til et intensivt forløb, hvor 
der både er holdaktiviteter og håndholdt, individuel 
indsats. 

Visitation 
Jobcentret visiterer løbende deltagere til projektet 
via et henvisningsskema, hvorefter hver enkelt 
vil blive indkaldt til samtale ved Huset Venture 
Nordjylland om evt. opstart.  

Mål  
Projektet skal sikre en ressourceafklaring og styrke 
den enkeltes mulighed for at opnå højest mulige 
grad af beskæftigelse.  

Projektet har en sideløbende indsats for at få flere 
virksomheder til at tage et socialt ansvar og rekrut-
tere fra kanten. Dette skal ske gennem konkrete 
lokale aktiviteter, som vil klæde virksomhederne 
bedre på til at tage imod psykisk sårbare og ved 
at oplyse virksomhederne om muligheden for at 
samarbejde og evt. handle med socialøkonomiske 
virksomheder for at skabe flere job til målgruppen.

Yderligere info om projektet og parterne bag det 
fremgår af punkt ”mere om” nedenfor.

Metode og indhold 
Der tages udgangspunkt i ”JobFirst”- metoden og 
redskaber fra bl.a. ”IPS” samt andre evidensbase-
rede metoder.

Et virksomhedsrettet udviklings- og mestringsforløb 
for ledige med psykisk sårbarhed
Projekt ”JobStyrke i Nord ” har til formål at skabe progression og styrke hos deltagerne 
– og den kortest mulige vej til selvforsørgelse



Projektet kommer til at anvende et unikt og delta-
gerinvolverende progressionsredskab: ”Den asym-
metriske Alliance”, som dels udvikler deltagernes 
mestring af egne barrierer og samtidig kan følge 
og dokumentere den individuelle progression.   

Et projektforløb består af flere dele: joborienteret 
afklaringsforløb, virksomhedsrettet forløb, herun-
der individuel jobsøgning, oprettelse af job samt 
evt. efterværn i en længerevarende periode. 

Indsatsen varetages af Huset Venture Nordjylland 
for deltagere der er bosiddende i Aalborg, Rebild 
samt øvrige nærliggende kommuner. 
 
Del 1
Joborienteret afklarings- og udviklingsforløb. 
 Der arbejdes bl.a. med: 
• Afdækning af barrierer, hverdagsmestring,  
 resocialisering 
• Ressource- og kompetenceafklaring
• Motivation og fastlæggelse af egne mål 
 -og konkret plan for at nå dem
• Kommunikation og samarbejde, konflikthånd- 
 tering
• Kendskab det lokale arbejdsmarked
• Værktøjer til jobsøgning (CV, ansøgning, 
  jobsamtale m.v.)
• Netværk og brug af netværk
• Økonomi og IT (herunder budget, e-boks,  
 NemID osv.)
• Et sundere liv, herunder kost, søvn og motion

Forløbet vil dels være på hold, suppleret med 
regelmæssige individuelle samtaler og opfølgning.

I forløbet vil der også kunne indgå individuelt tilret-
telagt intern ”snusepraktik”/afprøvning i konkrete 
arbejdsfunktioner i Huset Venture Nordjyllands 
eget regi.

Del 2
Matchning mellem deltager og konkret virksom-
hed og derefter overgang til virksomhedspraktik 
med fokus på ansættelse i lønnede timer, eftersom 
deltageren løbende opnår kvalifikationerne til at 
kunne oppebære løn.

Del 3a
Oprettelse af job og efterværn. Efterværnet 
består af opfølgning og løbende samtaler med 
den nyansatte medarbejder samt relevante kon-
taktpersoner på virksomheden med henblik på 

fastholdelse. Såfremt der viser sig et behov for fx 
handicapkompenserende hjælpemidler el.lign. 
tiltag, vil jobcentret blive inddraget.

Del 3b
Intensiveret, individuel jobsøgning for deltagere, 
som ikke har kunnet opnå ansættelse igennem 
den eksterne virksomhedspraktik. Her vil der være 
mulighed for både på hold og i ”en-til-en samtaler” 
at få vejledning og sparring i forhold til jobsøgning 
ud fra de nye erfaringer og kompetencer, man har 
erhvervet sig igennem forløbet.
Fremmøde og mødepligt
Der vil blive lagt en individuel mødeplan i sam-
arbejde med deltageren ud fra dennes konkrete 
udfordringer og helbredssituation, som udgangs-
punkt er mødetid på introforløb dog mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 til 13.00.
Derudover kan der være evt. hjemmeopgaver og 
aktiv jobsøgning. Ift. virksomhedspraktikforløb og 
job tilpasses mødetiden i samråd med virksom-
heden. 

Såfremt deltageren udebliver uden forudgående 
sygemelding, vil der blive registreret fravær, som 
meddeles jobcentret iht. nærmere aftale herom.

Kontakt og information til jobcentret i forløbet
Jobcentret vil efter nærmere aftale/ønsker herom 
blive løbende orienteret om deltagernes udvikling 
og evt. behov for bevilling af fx handicapkompen-
serende støtte eller supplerende kompetenceløft. 
Jobcentret vil ligeledes blive inddraget ift. den 
lokale virksomhedsopsøgende indsats, når dette 
er relevant. 

Ved afslutning af forløb vil der for deltagere, 
som ikke er kommet i beskæftigelse undervejs i 
forløbet, blive udarbejdet en samlet beskrivelse, 
som dels beskriver de aktiviteter deltageren 
har været igennem, mødestabilitet, vurdering af 
arbejdsevnen og progression samt forslag til evt. 
yderligere indsats i jobcenterregi.

Projektets samlede mål 
Det forventes, at projektet vil optage i alt 100 del-
tagere i hold af max. 15 personer i projektperioden 
(2021-2022). Deltagerne vil blive fordelt på indsats 
i Huset Venture Nordjylland (Nørresundby/Rebild) 
og i Topvirk (Frederikshavn).
Målet er at minimum 90% af deltagerne gennem-
fører del 1 og derefter opstarter i ekstern praktik 
med en gennemførselsprocent på 80%.



Det forventes at minimum 30% af det samlede 
antal deltagere opnår beskæftigelse/lønnede 
timer i forbindelse med forløbet. Denne succesrate 
er baseret på kendskabet til målgruppens helt 
særlige og vanskelige udfordringer.  

Pris
Forløbet har en ugepris på kr. 750,- for de uger, 
deltageren er i internt projektforløb. 
Det vil være en konkret vurdering i den enkelte 
sag, hvor længe et internt forløb vil vare, men 
forventningen er indledningsvis, at det vil være i 
10-15 uger (gennemsnitligt ca. 13 uger). 

Når deltageren er i eksternt forløb (virksomheds-
praktik) eller i job og efterværn, vil der ikke være 
kommunal deltagerbetaling til projektet.

Periode
Projektets aktiviteter igangsættes i maj 2021 og vil 
løbe frem til september 2022. 

For yderligere information kontakt:
Afdelingsleder, Charlotte Sletting Fischer: 
cfi@hv-nord.dk , 20533854

Direktør, Dorte Kronborg: 
dbk@hv-nord.dk, 21940224

Mere om projektet 
”JobStyrke i Nord” er støttet af EU-Socialfonds-
midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
og er et partnerskab mellem konsulenthuset Cabi 
og de to socialøkonomiske virksomheder Topvirk 
og Huset Venture Nordjylland.
Cabi er projektansvarlig og vil stå løbende for-
midling af projektets indhold samt evaluering af 
resultater. 

Cabi vil desuden stå for opsøgende kontakt og 
etablering af et tværgående Nordjysk virksom-
hedsnetværk bestående af ordinære virksomheder 
samt socialøkonomiske virksomheder, der vil 
samarbejde med projektet omkring det beskrevne 
formål. Hensigten er at skabe arbejdspladser i 
begge typer af virksomheder og danne en plat-
form for fælles erfaringsudveksling samt at åbne 
muligheder for samhandel. Her vil der bl.a. gøres 
brug af de guidelines, som Cabi har udviklet 
omkring samarbejdet med socialøkonomiske 
virksomheder for Rådet for Samfundsansvar og 
Verdensmål. 

Der vil være tilbud om undervisning og webinarer 
til de deltagende virksomheder omkring handi-
capkompenserende hjælpemidler, håndtering af 
sygefravær og særlige opmærksomhedspunkter 
vedr. onboarding af psykisk sårbare mv. 

EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Samarbejdspartnere:


