UNDERVISNING

ARBEJD
BESKÆFTIGELSESRETTET
UD FRA BORGERENS
SITUATION

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er verdens første videnskabelige undersøgelse af,
hvad der rent faktisk får udsatte borgere i arbejde (og hvad der ikke gør). Undersøgelsen blev
sat i gang i 2011 og bliver afsluttet ved udgangen af 2016. BIP er tilrettelagt og monitoreret af
en række af landets førende eksperter inden for beskæftigelsesområdet

BLIV ENDNU BEDRE TIL AT ARBEJDE BESKÆFTIGELSESRETTET
MED UDGANGSPUNKT I BORGERENS SITUATION
Ikke to borgere er ens, men forskningen
viser, at der er nogle fællestræk ved deres
ledighedsforløb. Et ledighedsforløb følger
ikke en bestemt struktur, men består af
fire overordnede faser, som borgeren kan
veksle mellem. Hver fase har nogle særlige kendetegn og forskellig betydning for
borgernes måde at handle på, deres syn
på systemet og orientering mod fremtiden.
Som beskæftigelsesmedarbejder er det
værdifuldt, at du kan identificere, hvilken
fase, borgeren befinder sig i. Det har nemlig
stor betydning for samarbejdet mellem dig
og borgeren – og dermed også for de
resultater, der kommer ud af indsatsen.
Væksthuset tilbyder undervisning i, hvordan du som beskæftigelsesmedarbejder
kan blive god til at spotte den fase, som
borgeren befinder sig i og hvilke faglige
overvejelser, der er vigtige at justere og
fokusere den beskæftigelsesrettede
indsats mod.

Undervisningen er rettet mod jobcentre,
udførerafdelinger, private aktører og
andre, som har kontakt med borgerne.
Vi kan skræddersy et forløb, der passer til
netop jeres arbejdsplads. Men vi tilbyder
også et fast grundmodul, hvor undervisningen varer 1 dag.
Prisen for et grundmodul, med max. 30
deltagere, er 25.000 kr., (ekskl. transport).
Hvis du er interesseret i at høre mere,
så kontakt:
Charlotte Hansen
Forskningschef
Væksthuset
chh@vaeksthus.dk
tlf. 28 88 13 66
Sophie Danneris Jensen
Forsker
Væksthuset
sdj@vaeksthus.dk
tlf. 40 43 26 67

Fase

Vigtige kendetegn

Handlingsadfærd

Syn på systemet

Orientering

Fremgang

Oplever sammenhæng,
mestrer problemer,
tror på egne evner.

Handlingsorienteret

Samarbejdspartner

Klarhed over
kortsigtede mål

Stilstand

Oplever indsatser som
fragmenterede, er usikker
og afventende.

Tilpasning

Barriere

Mudrede,
uopnåelige mål.

Tilbagegang

Oplever isolation,
skrøbelighed og
meningsløshed.

Modstand

Modstander

Nedgradering af
forventninger

Afsporing

Oplever uorden/kaos,
resignation og
selvdestruktion.

Paralysering

Fjern

Retningsløs
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