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Release af banebrydende forskningsresultater!  

Væksthusets Forskningscenter inviterer til konference om Beskæftigelses Indikator Pro-

jektet. Her kan du få del i de nyeste forskningsresultater på beskæftigelsesområdet. 

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et forskningsprojekt, der skaber ny viden om 

beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige i Danmark. BIP forener et omfattende pro-

gressionsmålingsprojekt med kvalitative undersøgelser af, hvornår beskæftigelsesindsat-

sen reelt hjælper udsatte ledige nærmere arbejdsmarkedet.  

På konferencen får du fire skarpe oplæg fra forskerne bag BIP. Forskerne giver dig over-

blik over BIP forskningsdesignet og de vigtigste resultater fra fire af vores undersøgelser. 

I eftermiddagens workshops dykker vi sammen med forskerne ned i centrale temaer fra 

hver af de fire forskningsundersøgelser. Her vil der være rig mulighed for faglige diskus-

sioner af, hvordan resultaterne kan anvendes i praksis. 

På dagens sidste indlæg vil vi præsentere vores bud på en ”Tjekliste for beskæftigelses-

faglighed”. Denne kan ses som et fælles slutprodukt på tværs af alle analyser i BIP. 

 

HVILKEN VIDEN FÅR DU PÅ KONFERENCEN? 

På konferencen kan du høre, hvad der øger jobsandsynligheden for udsatte ledige. Fra 

2012 til 2016 har BIP indsamlet over 26.000 progressionsmålinger fra aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere og deres sagsbehandlere rundt om i landet. Med dem har vi un-

dersøgt sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og 

sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde.  

På konferencen får du desuden borgerperspektivet og arbejdsgiverperspektivet på den 

gode beskæftigelsesindsats. De udsatte borgeres oplevelser af beskæftigelsessystemet er 

en vigtig kilde til viden om beskæftigelsesindsatsens effekter, ligesom arbejdsgivernes 

oplevelser med at samarbejde med beskæftigelsessystemet er det. Derfor rummer BIP 

også kvalitative forløbsstudier af 25 udsatte borgeres ledighedsforløb samt en dybdegå-

ende interviewundersøgelse blandt 66 virksomheder, der har ansat udsatte borgere.  

På konferencen får du også indsigt i, hvad man som beskæftigelsesmedarbejder skal 

være opmærksom på i dialogen med borgerne for at skabe fremdrift og meningsfuldhed i 

samtalen. BIP har gennemført en dybdegående analyse af sproglige interaktioner i 12 

virkelige samtaler mellem borgere og beskæftigelsesmedarbejdere på jobcentrene.  

 

HVEM KAN DELTAGE? 

Konferencen henvender sig til alle med interesse for beskæftigelsesfaglighed, og hvad 

der virker i forhold til at få udsatte ledige i job. 

TID OG STED 

28. november 2016, kl. 9–16 på Hindsgavl Slot, Middelfart. www.hindsgavl.dk 

TILMELDING 

Deltagergebyr: 725 kr. pr. deltager.  

Tilmeldingsfrist: 11. november 2016. Tilmelding er bindende. 

For tilmelding følg dette link: www.vaeksthusets-forskningscenter.nemtilmeld.dk.  

VIL DU VIDE MERE? 

Besøg vores hjemmeside www.vaeksthusets-forskningscenter.dk eller kontakt BIP pro-

jektleder og forskningschef Charlotte Hansen, tlf. 28 88 13 66 / chh@vaeksthus.dk.

http://www.hindsgavl.dk/
http://www.vaeksthusets-forskningscenter.nemtilmeld.dk/
http://www.vaeksthusets-forskningscenter.dk/


 

 

PROGRAM FOR KONFERENCE D. 28.11.2016 

9.00 – 9.30 Ankomst og morgenmad 

9.30 – 9.45 Velkommen og præsentation af BIP undersøgelsesdesign 

Charlotte Hansen, Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter 

9.45 – 10.25 Hvad øger jobsandsynligheden for udsatte ledige?  

Få svar på, hvilke indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, der øger 

jobsandsynligheden, samt hvilke indsatser og jobsøgningsstrategier der 

er mest effektfulde til at skabe progression. Hør også om hvilken betyd-

ning beskæftigelsesmedarbejderen har for, om borgerne kommer i job. 

 

Charlotte Hansen, Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter  

10.25 – 10.50 Pause 

10.50 – 11.25 Borgerperspektiver på beskæftigelsesindsatsen 

Hvilke faser kan der være i et ledighedsforløb, og hvad kendetegner 

borgerens handlekraft, orientering mod arbejdsmarkedet og syn på sy-

stemet i de forskellige faser? Få også de tre kvalitetsparametre, der bør 

være styrende i beskæftigelsesindsatsen – set fra borgernes perspektiv.  

Sophie Danneris, Forsker, ph.d., Væksthusets Forskningscenter og Aal-

borg Universitet 

11.25 – 12.00 Arbejdsmarkedsparathed skabes på virksomhederne 

Hør om, hvad arbejdsgiverne lægger vægt på i samarbejdet med job-

centrene om inklusion af udsatte borgere. Hvilken værdi opnår arbejds-

giverne ved at samarbejde og ved at ansætte? Og hvor parat skal en 

borger egentlig være for at deltage i en virksomhedsrettet indsats?  

 

Leif Kongsgaard, Udviklingschef, Væksthusets Forskningscenter 

12.00 – 13.00 Frokostpause 

13.00 – 13.35 Spot på Samtalen 

I de lovpligtige samtaler mellem beskæftigelsesmedarbejder og borger 

er der flere beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres. Hør 

om sprogets betydning i samtalen, og om de forskellige dagsordener, 

der er på spil for henholdsvis borger og beskæftigelsesmedarbejder.  

Dorte Caswell, Lektor, Aalborg Universitet 

13.35 – 14.00 Pause på vej til workshops 

14.00 – 15.15 Workshops – se beskrivelser på næste side 

 

15.15 – 15.35 Pause på vej til plenum  

15.35 – 16.00 Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed 

Hvad er god beskæftigelsesfaglighed? Væksthusets Forsknings-center 

giver sit bud på en tjekliste for beskæftigelsesfaglighed på baggrund af 

det samlede forskningsgrundlag i BIP.  

 

Charlotte Hansen, Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter 



 

 

WORKSHOPBESKRIVELSER:  

Workshop 1: Tro flytter bjerge – flytter den også mennesker? 

I denne workshop lægger vi op til en videre drøftelse af nogle af de allermest centrale 

BIP-indikatorer – nemlig borgerens egen og beskæftigelsesmedarbejderens tro på, at 

borgeren kommer i job. Vi dykker en tand længere ned i analyserne og ser på, hvad der 

påvirker henholdsvis borgerens og beskæftigelsesmedarbejderens tiltro til, at forandring i 

retning af arbejdsmarkedet er mulig. Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem 

mindre oplæg, cases og diskussioner af det at arbejde med tro på borgerens forandrings-

potentiale. 

 

Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthusets Forskningscenter og Lea Egemose 

Grib, forskningskonsulent i Væksthusets Forskningscenter, faciliterer denne workshop. 

 

Workshop 2: Mening, sammenhæng og fremdrift 
I denne workshop arbejder deltagerne videre med de tre kvalitetsparametre i beskæfti-

gelsesindsatsen set fra borgernes perspektiv: mening, sammenhæng og fremdrift. På 

baggrund af cases og erfaringer fra deltagernes egen praksis reflekteres over mulige 

konkrete værktøjer til at skabe og synliggøre mening, sammenhæng og fremdrift i bor-

gerforløb. Hvordan genskabes mening, når borgeren oplever tilbagegang i sit forløb? 

Hvordan håndteres sagsbehandlerskift, så borgeren oplever et sammenhængende forløb? 

Hvordan kan man arbejde med at tydeliggøre fremdrift for borgeren i hans vej mod må-

let? Disse spørgsmål vil der blive arbejdet værktøjsorienteret med. 

 

Sophie Danneris, forsker, ph.d., i Væksthusets Forskningscenter/Aalborg Universitet fa-

ciliterer denne workshop.  

 

Workshop 3: Fra rummelighed til værdiskabelse 

I denne workshop lægges op til en videre diskussion af virksomhedssamarbejdet med 

udgangspunkt i virksomhedernes syn på ’det gode samarbejde’ med systemaktørerne. 

Hvad betyder det for jobkonsulentens værktøjskasse, når borgeren ikke ”sælges” som en 

person, der skal rummes, men i stedet som en person, der skaber værdi på arbejdsplad-

sen? Hvad betyder det for tilrettelæggelse af indsatserne, hvis vi ser ’arbejdsmarkedspa-

rathed’ som noget, der skabes på arbejdspladsen, fremfor noget, der skal være til stede, 

inden man kontakter en virksomhed? Workshoppen giver deltagerne mulighed for at dis-

kutere virksomhedssamarbejde i praksis og for at inspirere hinanden til nye tilgange til 

virksomhederne.  

Leif Kongsgaard, udviklingschef i Væksthuset, faciliterer denne workshop. 

 

Workshop 4: ”I dag er der jo masser af muligheder for at komme på ar-

bejdsmarkedet…” 

I denne workshop sætter vi spot på temaet om ’fokus på job’ i samtaler mellem beskæf-

tigelsesmedarbejdere og borgere. På workshoppen arbejder vi med udvalgte datauddrag 

fra virkelige samtaler på jobcentrene. Frem for en kritisk evaluerende tilgang til disse 

data (sådan ville jeg aldrig have gjort!) inviteres til en nysgerrig og analytisk tilgang 

(hvorfor siges dette nu?). På workshoppen introduceres deltagerne til forskellige begre-

ber og værktøjer, som beskæftigelsesmedarbejdere kan anvende til at øge bevidstheden 

om sprogets rolle i oversættelsen af den politiske målsætning om at have ’fokus på job’. 

  

Dorte Caswell, Lektor på Aalborg Universitet og forskningsansvarlig på ”Spot på Samta-

len”, faciliterer denne workshop. 


