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Tjekliste for Beskæftigelsesfaglighed

Få vores 10 bud på centrale elementer på bedre beskæft-
igelsesfaglighed. Tjeklisten foreslår standarder, som 
beskæftigelsesmedarbejdere kan støtte sig til.

    >

Nyt forskningscenter skal flytte 
udsatte ledige tættere på 
arbejdsmarkedet.

Væksthusets Forskningscenter har et 
simpelt, men ambitiøst formål - at skabe 
det vidensmæssige grundlag for en 
bedre beskæftigelsesindsats.

     >

BRUG 
FOR EN 
BRO

Vores formål

Væksthusets Forskningscenter arbejder 
for at bygge bro mellem forskning og 
praksis. En bro, der skal hjælpe praktikere 
med at udvikle beskæftigelsesindsatsen 
til gavn for udsatte ledige.

     >

Beskæftigelses Indikator Projektet

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Vi stiller altid gerne op og holder oplæg om 
vores forskningsresultater over for både 
medarbejdere, ledere, politiske udvalg samt 
andre sammenhænge, hvor det er relevant.

     >

LinkedIn

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq uam, 
asitatur poriosam, quunt iustrupta tio inven-
tur maximin cum quam doluptis doloribea 
quam, sectat voluptatem.

     >

Tilmeld dig vores nyheder

  Navn

  Email 

  Send

Ved at udfylde denne fomular accpterer 
du at abonnere på nyhedsbrevet

BOOK OS
DOG!

Kontaktinfo

Væksthusets Forskningscenter
Sundholmsvej 34, 2. sal 
2300 København S

Tlf. 88 24 54 00. 
forskningscenter@vaeksthus.dk
www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

HVIS TRO KAN FLYTTE 
BJERGE HVAD KAN 
VIDEN SÅ ? 



DE HVIDE PLETTER 
PÅ LANDKORTET 
SKAL VÆK

Progressionsmåling

Hvilke indikatorer virker i forhold til 
hjælpe udsatte ledige ind på arbejds-
markedet? Det giver progressions-
målinger værdifuld viden om. 

     >

Beskæftigelses Indikator Projektet

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq 
uam, asitatur poriosam, quunt iustrupta 
tio inventur maximin cum quam doluptis 
doloribea quam, sectat voluptatem.

     >

Borgerperspektiv på beskæftigelsesindsatsen

Det er værdifuld viden, når udsatte ledige fortæller, hvordan 
de oplever beskæftigelsesindsatsen. Derfor er det et 
selvstændigt forskningsområde hos os. 

    >

Spot på samtalen

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Potentialer i den virksomhedsrettede indsats 

Der kommer flere udsatte ledige i arbejde, når en virksomhed 
er involveret i beskæftigelsesindsatsen. Derfor undersøger vi, 
hvordan virksomhedernes potentialer udnyttes bedst for alle. 

    >

Potentialer i borgerinddragelse

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Beskæftigelsesfaglighed

Fagligheden i forbindelse med at bringe 
udsatte ledige tilbage i beskæftigelse er 
vigtig. Men i Danmark er der hverken en 
klar definition på begrebet eller 
standarder at støtte sig til. 

     >

Progressionsmåling som 
værktøj og resultatmål i 
beskæftigelsesindsatsen

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq 
uam, asitatur poriosam, quunt iustrupta 
tio inventur maximin cum quam doluptis 
doloribea quam, sectat voluptatem.

    >

Er du klar til at arbejde?

quia comnihictus maio et, sectur mincill 
ruptaeri ipsame pe naturei ciumqui denihici 
tat exces eres autempos.

     >

Fra udsat til ansat – set fra et 
arbejdstagerperspektiv

     >

Fra udsat til ansat – set fra et 
arbejdsgiverperspektiv

quia comnihictus maio et, sectur mincill 
ruptaeri ipsame pe naturei ciumqui denihici 
tat exces eres autempos.

     >

DER KAN 
VÆRE MEGET 
OPTIMISME 
I TO KOPPER 
KAFFE

Forskningsområder

Projekter
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VI HAR SÅ MEGET 
VIDEN AT VI KUNNE 
DELE UD AF DEN

Seminar i BIP-projektet den 29. september

Vi løfter sløret for de første forskningsbidrag og resultater, 
som BIP-projektet har leveret. Seminaret er foreløbig kun 
for forskere og jobcentre, der har deltaget i projektet.

    >

KL’s jobCAMP 16 den 10.-11. november

Besøg Væksthusets Forskningscenter på KL’s jobCAMP, 
og hør mere om forskningen og resultaterne i vores 
nyopstartede center.

    >

Tjekliste for 
beskæftigelsesfaglighed

Få vores 10 bud på centrale elementer på 
bedre beskæftigelsesfaglighed. 
Tjeklisten foreslår standarder, som 
beskæftigelsesmedarbejdere kan støtte 
sig til.

     >

Workshop på KL’s Integrationstræf 
16 den. 13. september

Væksthusets Forskningscenter afholder 
workshop om progressionsmåling som et 
målrettet og struktureret forløb mod 
arbejdsmarkedet.

     >

BOOK OS
DOG!

Vi stiller altid gerne op og holder oplæg 
om vores forskningsresultater over for 
både medarbejdere, ledere, politiske 
udvalg samt andre sammenhænge, 
hvor det er relevant.

     >

Litteraturreview vedrørende 
Beskæftigelses Indikator Projektet

Litteraturreviewet indgår som et forstudie til 
BIP. Det bidrager med forskningsbaseret 
dokumentation for udvælgelsen af indika-
torer for udsatte lediges arbejdsmarked-
sparathed.

     >

Søg i udgivelser

     >

Fra udsat til ansat – set fra 
et arbejdsgiverperspektiv 

quia comnihictus maio et, sectur mincill 
ruptaeri ipsame pe naturei ciumqui denihici 
tat exces eres autempos.

    >

Parallelsession på 
DES Årskonference 2016

Tilsigtet metodetriangulering eller util-
sigtet metodekaos? Det spørgsmål stiller 
vi i en session om BIP’s forskningsdesign, 
hvor vi inviterer til faglig refleksion og 
debat.

     >

Er du klar til at arbejde?

MANGLER INFO

     >

DESIGN
ELLER
KAOS? 

PHD 
FOR-
SVAR 

BESØG 
OS PÅ
STAND 11

Udgivelser

Arrangementer
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Nye standarder for  
beskæftigelsesfaglighed

Ny tjekliste giver 10 bud på centrale 
elementer for bedre beskæft-
igelsesfaglighed. Det kan blive et værdi-
fuldt værktøj for praktikere.

     >

Nyhedsarkiv

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq uam, 
asitatur poriosam, quunt iustrupta tio inven-
tur maximin cum quam doluptis doloribea 
quam, sectat voluptatem.

     >

LinkedIn

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq uam, 
asitatur poriosam, quunt iustrupta tio inven-
tur maximin cum quam doluptis doloribea 
quam, sectat voluptatem.

     >

Tilmeld dig vores nyheder

  Navn

  Email 

  Send

Ved at udfylde denne fomular accpterer 
du at abonnere på nyhedsbrevet

Ny viden hjælper udsatte ledige 
tættere på arbejde

Dataindsamlingen til vores bane-
brydende forskningsprojekt er gået ind i 
sin afsluttende fase. Vær blandt de 
første, der får besked.

     >

HVIS TRO KAN 
FLYTTE BJERGE 
HVAD KAN 
VIDEN SÅ ? 

DE TI BUD 
PÅ GOD 
FAGLIGHED

Nyt forskningscenter gavner 
udsatte ledige

Væksthusets Forskningscenter har et simpelt, 
men ambitiøst formål - at skabe det 
vidensmæssige grundlag for en 
bedre beskæftigelsesindsats.

     >
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Ph.d.-afhandling går tæt på 
udsatte ledige

Følg med når Sophie Danneris forsvarer 
sin afhandling og stiller skarpt på be-
grebet arbejdsmarkedsparathed 7. 
oktober 2016.

     >



Kontakt os

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq 
uam, asitatur poriosam, quunt iustrupta 
tio inventur maximin cum quam doluptis 
doloribea quam, sectat voluptatem.

     >

Vores medarbejdere

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq 
uam, asitatur poriosam, quunt iustrupta 
tio inventur maximin cum quam doluptis 
doloribea quam, sectat voluptatem.

     >

Vores samarbejdspartnere

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Pressemateriale

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

BRUG 
FOR EN 
BRO

Vores formål

Apis rest, si optia volor modipita cuptaq 
uam, asitatur poriosam, quunt iustrupta 
tio inventur maximin cum quam doluptis 
doloribea quam, sectat voluptatem.

     >
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PROGRESSIONS-
MÅLING
Der er generelt store udfordringer med at få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet i 
Danmark. Desværre er det ofte en lang proces, før det lykkes. 

Derfor kan det være gavnligt at opstille nogle delmål undervejs, så man bedre kan vurdere, om 
indsatserne, der tilbydes den ledige, reelt er med til at øge sandsynligheden for et job. Det er her 
progressionsmålingerne kommer ind i billedet. 

Formålet med progressionsmålingerne er at vurdere, hvorvidt den udsatte ledige over tid bliver 
mere arbejdsmarkedsparat. Det måler man på udvalgte indikatorer.
Vores forskning leverer solid viden om, at det ikke er ligegyldigt, hvilke indikatorer, der skabes 
progression på. Nogle indikatorer har en dokumenteret sammenhæng med sandsynligheden for 
at komme i arbejde, mens andre ikke har nogen effekt. 

Progressionsmålinger viser således klart, at der er en direkte sammenhæng mellem valget af 
indikatorer og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde. 

Beskæftigelses Indikator Projektet

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Relaterede emner

Borgerperspektiv på beskæftigelsesindsatsen

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Beskæftigelsesfaglighed

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >
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BORGERPERSPEKTIV 
PÅ BESKÆFTIGELSES-
INDSATSEN
Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet leverer værdifuld viden om, hvordan arbejds-
markedsindsatsen virker i praksis. Derfor lytter vi til dem, der ved, hvad de taler om.

For os er hver eneste af de udsatte ledige en kritisk, kompetent aktør. Den viden, som vi får fra 
dem, er mindst lige så nyttig, som den viden vi henter fra beskæftigelsesmedarbejdere, 
dataregistre, opgørelser og lignende.

På baggrund af det, som vi i forskningssammenhænge kalder ”borgerinput og borgersyn” på 
beskæftigelsesindsatserne, bliver vi bedre til at forstå og ikke mindst til at udvikle og forbedre 
indsatsen over for udsatte ledige. 

Er du klar til at arbejde?

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Relaterede emner

Fra udsat til ansat – set fra et 
arbejdstagerperspektiv

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Potentialer i borgerinddragelse

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >
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POTENTIALER I DEN 
VIRKSOMHEDSRETTEDE 
INDSATS
Vi ved, at virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser er en af de mest effektive måder at få 
mennesker i arbejde på – også når det gælder udsatte ledige. 
Samtidig ved vi også, at udsatte ledige kan blive rigtig gode medarbejdere. Derfor har 
virksomhederne en klar interesse i at hjælpe ledige i arbejde. 

Vores ambition med forskningen her er, at vi kan komme med forslag til, hvordan vi bedst muligt 
udnytter virksomhedernes potentialer i beskæftigelsesindsatsen. Vi fokuserer på følgende 
områder: 

 · Vi forsker i forskellige samspilsmodeller og i virksomheden som kontekst for læring 
 og udvikling. Her undersøger vi blandt andet, hvad det er, virksomhederne er særligt 
 gode til, hvad det er beskæftigelsessystemet skal være stærke til i samarbejdet med  
 virksomhederne, og hvad det betyder, når beskæftigelsesindsatsen lægges ud på 
 virksomhederne?

 · Vi udfordrer rummelighedsdiskursen og forsker i, hvor langt vi kan komme med et 
 ”værdiskabelsesbegreb”. Vi undersøger helt konkret, hvilke forskellige former for afkast,  
 det kan give virksomheder, der arbejder med inklusion af udsatte ledige. 

 · Vi forsker i jobskabelse som et centralt værktøj, når udsatte ledige skal i job. 

Relaterede emner

Fra udsat til ansat – set fra et 
arbejdstagerperspektiv

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Potentialer i borgerinddragelse

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Forskning                Formidling                   Nyheder                   Om os Kontakt

Kontaktinfo

Væksthusets Forskningscenter
Sundholmsvej 34, 2. sal 
2300 København S

Tlf. 88 24 54 00. 
forskningscenter@vaeksthus.dk
www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

Er du klar til at arbejde?

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >



BESKÆFTIGELSES-
FAGLIGHED
Beskæftigelsesfaglighed skal styrke beskæftigelsesmedarbejdere, så de bliver endnu bedre til 
at skabe forandring i udsatte lediges liv.

Det stiller krav til arbejdsmetoderne, men i høj grad også til tankesættet og indstillingen hos 
beskæftigelsesmedarbejderne. 

For det er ikke bare en måde at tale med de udsatte ledige på. Der skal trækkes på teorier, 
undersøgelser og metoder fra forskellige fagområder. Og jo større kompleksitet i opgaven, des 
mere trækkes der fra forskellige fagområder. 

Men beskæftigelsesfaglighed er ikke summen af andre fagligheder. Det er noget selvstændigt. 
Når viden, indsigter og fagligheder bringes sammen og sættes i spil med hinanden, så opstår 
der en slags syntese, hvoraf der opstår noget nyt – i dette tilfælde beskæftigelsesfaglighed. 

I Danmark er der ikke en klar definition på beskæftigelsesfaglighed og heller ingen 
professionelle standarder, som man kan støtte sig til. Men beskæftigelsesfaglighed er vigtig 
– og det er grunden til, at vi har givet vores bud på, hvordan man kan bedrive god 
beskæftigelsesfaglighed i daglig praksis: Tjekliste for Beskæftigelsesfaglighed henvender sig til 
alle, der arbejder med at få udsatte ledige i arbejde. Den er baseret på de forskellige 
forskningsprojekter, vi arbejder med, og vores viden på området. Det er vores håb, at Tjeklisten 
vil sætte skub i en faglig debat og refleksion på området. 

I det hele taget bidrager alle vores forskningsprojekter til forskningen om 
beskæftigelsesfaglighed. 

Spot på samtalen 

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Relaterede emner

Fra udsat til ansat – set fra et 
arbejdstagerperspektiv

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >

Potentialer i borgerinddragelse

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re 
qui re voluptat exces eres autempos.

    >
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Oktober 2016
Nye standarder for  
beskæftigelsesfaglighed

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Oktober 2016
Nyt forskningscenter gavner 
udsatte ledige

quia comnihictus maio et, sectur mincill oruptaeri ipsame pe 
naturei ciumqui denihici core. Henectas quiat pliquam re qui 
re voluptat exces eres autempos.

    >

Oktober 2016
Ny viden hjælper udsatte ledige 
tættere på arbejde

Dataindsamlingen til vores banebrydende forskningsprojekt 
er gået ind i sin afsluttende fase. Vær blandt de første, der 
får besked.

    >

NYHEDS- 
ARKIV

HVIS TRO KAN 
FLYTTE BJERGE 
HVAD KAN 
VIDEN SÅ ? 

DE TI BUD 
PÅ GOD 
FAGLIGHED

Oktober 2016
Ph.d.-afhandling går tæt på 
udsatte ledige.

Følg med når Sophie Danneris forsvarer sin afhandling og 
stiller skarpt på begrebet arbejdsmarkedsparathed 7. 
oktober 2016.

    >
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Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed                  >

Litteraturreview ifm. Beskæftigelses Indikator Projektet              >

Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv            >

SØG I 
UDGIVELSER

SØG: 

                      FILTRÉR

FORSKNINGSOMRÅDE

ÅRSTAL

 >

HVAD LEDER DU EFTER?

 >

 >

Downloads


