Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING
Den foreløbige erfaring i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire
områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende jobcentre. Alle fire områder spiller i praksis sammen i udviklingen og implementeringen af virksomhedsservice. De fire områder er:





Virksomhedskontakten
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde
Jobcentrenes egen organisation

Denne model beskriver den sammenhæng, som virksomhedsservice er en del af i praksis, og
hvad der skal til for at udvikle virksomhedsservice.
De med vi rk end e j ob cent res udv ik l in gsom rå de r
SAMARBEJDE
EGEN KOMMUNE
ANDRE JOBCENTRE
ERHVERVSNETVÆRK
A-KASSER
UDDANNELSESOMRÅDET

Tværgående
samarbejde
VIRKSOMHEDER

ARBEJDSKRAFT
LEDIGE OG ANSATTE I
RISIKO FOR LEDIGHED

Borgerkontakten

Hvad udvikles?

MANGEL- OG PARADOKS
PROBLEMER

Virksomhedskontakten

REKRUTTERING
UDDANNELSE OG
OPKVALIFICERING
FASTHOLDELSE

Egen
organisation

JOBCENTRET
KULTUR
SAMARBEJDE
KOMPETENCER
REDSKABER

-1–
23-06-2016

Udvikling af god virksomhedsservices

UDVIKLINGSPLAN RUDERSDAL
Udviklingsplanen indeholder:
En forandringsmodel for Jobcenter Rudersdals udvikling af virksomhedsservice.
Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for udviklingsprocessen.
Konsulentteamets kommentarer til udviklingsplanen og oplæg til udviklingspunkter til brug
for drøftelse og planlægning af kommende udviklingsaktiviteter.
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RESSOURCER

Forandringsmodel efter udviklingsworkshop 2
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ORGANISATIONSUDVIKLING
Ny virksomhedsserviceenhed
Projektgruppe der arbejder med
samarbejdsmodel/model for
videndeling i jobcentret
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Ny virksomhedsserviceenhed
Ressourcer t i l udvikling af redskaber
(servicepakke og tjekliste)
BORGERKONTAKTEN
Fælles opkvalificering for
medarbejdere
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Eksisterende netværkssamarbejde
Hovedstadens Rekrutteringsservice

AKTIVITETER
ORGANISATIONSUDVIKLING
Opbygning af Rudersdal Rekruttering
Udvikling af effektiv samarbejdsmodel og ensartet service
på tværs af Rudersdal Rekruttering og øvrige jobcenter
Mini embedsmandskursus
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Udvikling af servicepakke
Udvikling af kommunikation til virksomheder
(hjemmeside, sociale medier, opsøgende
virksomhedskontakt)
Udvikling og implementering af strategi for Rudersdal
Rekrutterings opsøgende indsats
BORGERKONTAKTEN
Etablering af pipeline for viden om virksomhedernes
behov for arbejdskraft til sagsbehandlere i jobcentret

ORGANISATIONSUDVIKLING
Ensartet service til borgere og
virksomheder
Sikkerhed i kommunikationen med
virksomhederne om juridiske spørgsmål
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Tydelig servicepakke der kendes af
virksomhederne
God forventningsafstemning mellem
jobcenter og virksomheder

Kompetenceudvikling i motiverende samtaler
Udvikling og implementering af nyt koncept for
borgerkontakten - 'borgere-gør-det-selv'

Flere jobs/hurtigere formidling'
BORGERKONTAKTEN
Ensartet høj kvalitet i borgerkontakten
Relevant uddannelse og opkvalificering
Bedre CV'er
Borgere er aktive og finder selv
praktik/løntilskud/job

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Udvikling og afprøvning af samarbejde med Teknik og
Miljø o m helhedsservice fra kommune til virksomheder
Udvikling af tværkommunalt rekrutteringssamarbejde

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Helhedsservice fra kommune til
virksomhederne
Virksomheder sikres arbejdskraft

MINI FORANDRINGSTEORI

KONTEKST Rudersdal

MEKANISME
(hvad kan hæmme eller fremme at
resultater/værdier nås?)

Specialiseret erhvervsstruktur, med vækst i
antal arbejdspladser inden for bl.a. energiog vandforsyning, renovation,
ejendomshandel etc.

+/- udvikling af Rudersdal Rekruttering som
effektiv enhed

Gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens på
76%, højest for LVU 9 1 % og lavest for
ikke-faglærte 57%.

+/- Velfungerende samarbejde mellem
Rudersdal Rekruttering og resten af
jobcentret

I alt 25.922 arbejdspladser (2013). Fald på
8% siden 2008.

+/- Velfungerende samarbejde med andre
kommunale forvaltninger

Forsørgelsesydelser (2014): A-dagpenge
1.698, kontanthjælp 759, sygedagpenge
2.354, fleksjob 271, førtidspension 1.155 og
efterløn 714.

+/- Virksomhederne kender og opfatter
Rudersdal Rekruttering som en attraktiv
samarbejdspartner
+/- vellykket innovation af borgerkontakten

Omorganisering med ny enhed hvor
rekruttering og virksomhedernes behov er i
centrum.
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RESULTATER
(faktuelle/observerbare resultater:
Måles,tælles,vejes)

VÆRDI
('Blødere' resultater)
Rudersdal Rekruttering som effektiv
rekrutteringsenhed, der løfter og
kvalificerer kommunens virksomhedsservice
Velfungerende samarbejde i hele jobcentret
Virksomhederne kender og opfatter
Rudersdal Rekruttering som en attraktiv
samarbejdspartner
Aktive, jobsøgende ledige/borgerne er mere
selvhjulpne
Velfungerende samarbejde på tværs i
kommunen

EFFEKTER
Forbedret virksomhedsservice indenfor de
8 kvalitetsparametre:
1. Virksomhederne er en kunde, der
aftager jobcentrets service og borgere
2. Imødekom virksomhedernes
efterspørgsel
3. Jobcentrets services og produkter skal
være synlige
4. Grundservice til virksomheder på tværs
af kommuner
5. Jobcentrene skal afstemme og levere
den aftalte service
6. Den gode virksomhedsservice er
opsøgende indenfor mangelområder
7. Hurtig respons på henvendelser
8. Bindeles til og samarbejde med andre
aktører
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OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPLAN (forandringspotentiale)
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Indledning
Udviklingen af god virksomhedsservice i Rudersdal kommune tager afsæt i et ønske om at få
den samlede kommunale servicering af virksomheder i Rudersdal til at hænge bedst muligt
sammen for virksomhederne. Derfor har man etableret en ny virksomhedsserviceenhed:
Rudersdal Rekruttering.
Opgaven er at udvikle denne enheds arbejdsmetoder i relation til virksomhederne og samarbejde med den øvrige del af jobcenteret og andre dele af kommunen.
Der er fire opmærksomhedsområder at fokusere på for den nye enhed. Det gælder udvikling
af virksomhedskontakten, samarbejdet med den øvrige del af jobcenteret (den interne samarbejdskæde, videndeling, ensartet service overfor virksomheder og borgere på tværs af
enheder), det tværgående samarbejde med andre dele af kommunens serviceapparat over
for virksomhederne og borgerkontakten.
Det bliver afgørende at alle områder får tilstrækkelig opmærksomhed.
Hovedudfordring er, at få etableret Rudersdal Rekruttering som en lille, effektiv, agil rekrutteringsenhed med de samarbejdsflader mv. der er brug for – så Rudersdal Rekruttering kan
kvalificere og løfte kommunens virksomhedsservice.

Nærmere beskrivelse af udviklingsplanen
1. Virksomhedskontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke virksomhedskontakten ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Virksomhederne oplever en professionel og god virksomhedsservice i Rudersdal. Virksomhederne kender og bruger Rudersdal Rekruttering. Flere jobs/hurtigere formidling samt en
tydelig forventningsafstemning mellem jobcenter og virksomheder.
Delresultater:
Rudersdal rekruttering profileres på Rudersdal Kommunes nye hjemmeside.
Der udvikles og implementeres en strategi for Rudersdal Rekrutterings opsøgende indsats
ift. virksomhederne:
1. strategien formuleres, herunder udarbejdes tjekliste/skabelon/form for det gode
virksomhedsbesøg (skal ske i juni via en møderække (leder og medarbejdere))
2. Strategien implementeres (august – december 2016)
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Akt i vi tet e r

Udvikling og implementering af servicepakke
Der udarbejdes der en beskrivelse af den servicepakke, som jobcentret kan tilbyde virksomhederne.
Der udarbejdes implementeringsplaner for servicepakke.
Kommunikation til virksomhederne
Rudersdal rekruttering skal profileres overfor virksomheder og borgere på Rudersdal Kommunes nye hjemmeside. Borgerne skal være mere selvhjulpne, men især skal virksomhederne bruge hjemmesiden til at blive serviceret af Rudersdal Rekruttering. Virksomhederne
skal kende og bruge websitet.
1. Rudersdal Rekruttering beskrives på websitet (levering af tekster). Første mål er at
få lavet og lanceret hjemmesiden.
2. Næste mål at hjemmesiden understøtter arbejdet i Rudersdal Rekruttering. Den
skal understøtte virksomhederne.
3. Der skal opbygges en måde at måle om hjemmesiden gør det
Deadline for hjemmesiden er i juni måned
Rudersdal Rekruttering vil gerne på de sociale medier (facebook, linkedIn, Instagram) – i
løbet af 2016 skal der udvikles en strategi for brug af sociale medier
Generel struktur ift. kommunikationen til virksomhederne skal etableres i Rudersdal Rekruttering: Hvordan skal konsulenterne kommunikere når de opsøger virksomhederne.
Den opsøgende indsats
Der skal udvikles en strategi for det opsøgende virksomhedsarbejde
- Hvilke virksomheder skal opsøges
- Hvad skal man komme ud med (borgere i tasken og/eller ud og afklare virksomhedernes behov)
- Hvad skal man kommunikere til virksomhederne om jobcentrets virksomhedsservice
Måling af virksomhedsservice
Der er udarbejdet system, der sikrer at der bliver fulgt op på alle indgåede aftaler mellem
jobcentret og virksomhederne.

Ind ik ato re r
A. Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater





Beskrivelse og implementeringsplaner for tjekliste og servicepakke er udarbejdet medio
marts 2016.
Hjemmeside er lavet juni 2016
Strategi for Rudersdal Rekrutterings opsøgende arbejde er udarbejdet juni 2016.
Der fokuseres i første omgang på opfyldelse af aktivitetsmålene.
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Senere vil der blive fulgt op på virkningen i evalueringen:
Vi vil overordnet arbejde med et begreb OTIF (ON TIME IN FULL) (KPI der måles på). Fra indledende kontakt til virksomheden – til fx placering af borger/kandidat – opfyldelse af virksomhedens forventninger!
Med OTIF som KPI vil der kunne måles på alle indikatorer.

M i lep æ le
Juni

Milepæle

Implementeringsworkshop 2
November

Implementeringsworkshop 1
September

Afslutningsseminar
December

Aktivitetsmål
opfyldt

2. Borgerkontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke den jobrettede borgerkontakt og sikre, at jobcentret kan opfylde virksomhedernes arbejdskraftbehov ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Ensartet, høj kvalitet i borgerkontakten, der sikrer gode CV’er samt at borgerne selv er aktive i job- og praktiksøgning mv., samt at borgerne i nødvendigt omfang opkvalificeres og
uddannes, så virksomhedernes behov for arbejdskraft kan opfyldes.

Akt i vi tete r

Hele jobcentret:






Der skal etableres en ”pipeline” med information om virksomhedernes kommende
behov for arbejdskraft, så relevant opkvalificering, uddannelse m.v. af ledige sikres
og virksomhedernes behov kan imødekommes.
Der gennemføres kurser i 'Den motiverede samtale' for medarbejdere i jobcentret.
Kurset skal blandt andet understøtte, at medarbejderne har den samme tilgang til
dialogen med borgerne.
Der nedsættes en følgegruppe, der skal understøtte udbredelsen og opfølgningen
af de redskaber medarbejderne tilegner sig via kurset.
Der gennemføres observationssamtaler, hvor kollegaer observerer og giver feedback til hinanden.
Der er i forvejen allokeret ressourcer til gennemførelsen af kurser.

Delmålet er ensartethed i samtalerne med borgerne.
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Særligt i Rudersdal Rekruttering:
Kerneopgaven er at opspore virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov og hjælpe ledige gennem match og opkvalificering i et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i Jobcenteret, så de hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Rudersdal Rekruttering skal gennem kyndig vejledning, arbejde med borgernes egne kompetencer og gennem tæt sparring skabe forudsætninger for, at de hurtigt kan komme i varig
beskæftigelse.
Der udvikles et koncept for borgerkontakten der i højere grad end det tidligere er sket i
jobcentret, skal gøre borgerne aktive. Konceptet skal udvikles via en innovativ tilgang, hvor
der gennemføres en række forskellige eksperimenter med, hvad der virker i borgerkontakten.
Første eksperiment er at stille langt større krav til de lediges involvering af muligheder og
forslag samt opstille konkrete individuelle mål. Fx opstilles der et 4 ugers mål for afklaring af
egne kompetencer, professionelt CV, finde praktik, løntilskud, job m.v.
Der eksperimenteres med, hvilken hjælp borgerne skal have, for at kunne få et arbejde og
blive på arbejdsmarkedet (særlige koncepter)
Blandt andet afprøves små videoer (præsentationer af borgere) til arbejdsgivere (videocv’er).
Delmål: Udvikling af koncept for ’borgere-gør-det-selv’. Hvilke krav skal stilles til borgerne,
hvilken hjælp skal de have, hvilken information skal borgerne have om hvad de skal og må.
Delmål: At gøre borgerne mere selvhjulpne ift. praktik og jobsøgning
Delmål: At flere borgere selv finder praktik, løntilskud, job

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater







Kurser i 'den motiverede samtale' gennemføres i løbende i hele 2016
Følgegruppe nedsættes umiddelbart efter de første kurser
Observationssamtaler igangsættes umiddelbart efter hver kursusforløb
Der fokuseres i første omgang på opfyldelse af aktivitetsmålet.
Senere vil der blive fulgt op på virkningen i evalueringen.

Resultater måles aktuelt via regneark indtil ny it-understøttelse er implementeret:
Hvor mange borgere kommer ind hos Rudersdal Rekruttering? Hvor hurtig kommer de i job? Er
mængden af praktikker accelereret? Kommer flere ledige fra forskellige målgrupper hurtigere i arbejde?
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M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 2
November

Implementeringsworkshop 1
September

Afslutningsseminar
December

Milepæle

3. Egen organisation
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke videndeling om virksomhedernes ønsker og behov
og sikre, at hele jobcentret er orienteret imod virksomhedsservice ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r




Sikkerhed i kommunikationen med virksomhederne om forhold med juridisk indhold
Bedre cv'er, særligt for kontanthjælpsmodtagere

Akt i vi tete r

Der skal ske en systematisering af videndeling internt i kommunen, på tværs af team og
forvaltninger:
 Alle nye medarbejdere skal på kursus: ”Mini embedsmandskursus”. Kurset skal
blandt andet sikre sikkerhed i oplysning til virksomheder og borgere om fx rammer
for praktik o.a.
 Der skal opbygges en samarbejdsmodel/systematik/samordning af hvordan borgere
serviceres i Rudersdal. Der skal opbygges en måde at give en ensartet service til
borgerne på tværs af Rudersdal Rekruttering og resten af jobcentret.
Det skal ske via fælles gå-hjem-møder en gang om måneden. På møderne skal der
være en fast struktur koblet med et temafokus: Fx kan der sættes fokus på en ensartet tilgang til det gode CV, ensartet borgerrådgivning (fx om hvordan man præsenterer sig overfor en virksomhed (ansøgning og CV o.a.), ensartet tilgang til etablering af praktik.
Møderne skal sikre en ensartet tilgang til borgerrådgivning og til virksomhedsservice. På møderne skal der ske en videndeling, der skal sikre, at alle ved, hvad alle laver.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater



Der udarbejdes konceptbeskrivelse for Mini embedsmandskursus ultimo marts.
Igangværende projektgruppe arbejder med videndeling internt i kommunen. Der udarbejdes
beskrivelse og tidsplan for samarbejdsmodel.
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Der fokuseres i første omgang på opfyldelse af aktivitetsmålet.
Senere vil der blive fulgt op på virkningen i evalueringen.

Resultater måles aktuelt via regneark indtil ny it-understøttelse (Facit) er implementeret:
Hvor mange borgere kommer ind hos Rudersdal Rekruttering? Hvor hurtig kommer de i job? Er
mængden af praktikker accelereret? Kommer flere ledige fra forskellige målgrupper hurtigere i arbejde?

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Milepæle

4. Tværgående samarbejde
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at det tværgående samarbejde om god virksomhedsservice?
Øns kede r esu lta te r





Bedre samarbejde jobcentre imellem, udveksling af information/jobs, rekruttering.
Eksempel: Halsnæs har mange ufaglærte, Rudersdal har mange akademikere – udveksling af kandidater/jobs!
Rudersdal Rekruttering er med i HRS
Virksomhedernes oplever at have 'Én indgang' til kommunen

Akt i vi tete r

Der skal i hele jobcentret være fokus på at 'afpersonificere' samarbejdsrelation fortsættes i
det eksisterende netværkssamarbejde
Der skal eksperimenteres med at opbygge en helhedsservice fra kommunen til virksomhederne. I første omgang eksperimenteres med at samarbejde med Teknik og miljø.
Konkrete aktiviteter: Fælles besøg hos virksomheder. Når Teknik og miljø tager på miljøtilsyn, brandtilsyn og andre tilsyn, inviteres Rudersdal Rekruttering med.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater

Delmål: At få fælles besøg til at køre
Delmål: At evaluere: Oplever virksomhederne bedre service, får Rudersdal Rekruttering
bredere virksomhedssamarbejde, bedre viden om virksomhederne, større viden om alle
afdelinger i kommunen
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M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 2
November

Implementeringsworkshop 1
September

Afslutningsseminar
December

Milepæle
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