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UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE
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
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UDVIKLINGSPLAN VORDINGBORG
Udviklingsplanen indeholder:
1. En forandringsmodel for Jobcenter Vordingborgs udvikling af virksomhedsservice.
2. Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for
udviklingsprocessen.
3. Konsulentteamets kommentarer til udviklingsplanen og oplæg til udviklingspunkter
til brug for drøftelse og planlægning
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RESSOURCER
ORGANISATIONSUDVIKLING
Ny organisering i jobcentret virksomhedskonsulenterne samlet under
samme ledelse, vejledere delt i teams ud
fra målgrupper
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Flere ressourcer til virksomhedsservice - og
øgede krav
BORGERKONTAKTEN
Omlægning til færre tilbud hos andre
aktører og øget brug af virksomhedspraktik
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Udsøger allerede på tværs af kommuner
Der er lige etableret 'Jobcentrenes
rekrutteringsservice Sjælland'

AKTIVITETER
ORGANISATIONSUDVIKLING:
'Kulturindsats': Fælles arrangementer om
virksomhedsservice og vejledere som
'udviklere af arbejdskraft'
Fælles samtaler med borgere skal øge
opmærksomheden på virksomhedernes behov
og muligheder i virksomhederne i vejledningen
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Driftsoptimering: Omlægning af indsatsen fra
tilbud hos anden aktør til virksomhedspraktik
Udvikling af to virksomhedspraktikspor:
• øget brug og bredere samarbejde om praktik
med henblik på rekruttering/job
• nyt samarbejde med virksomheder om
uddannelsespraktik med mål om uddannelse
BORGERKONTAKTEN
Jobrettede samtaler til alle og bedre CV'er
Fælles samtaler når praktik skal igangsættes
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Ikke et fokusområde
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RESULTATER
(faktuelle/observerbare resultater:
Måles,tælles,vejes)
Arbejdsstyrken i Vordingborg
opkvalificeres og uddannes - så
virksomhedernes behov for arbejdskraft
kan imødekommes.
Jobcentrets drift optimeres så der er
ressourcer til øget virksomhedskontakt og
-service
Delmål:
Interne arbejdsgange i jobcentret
optimeres, flaskehalsproblemer løses
Flere ledige hurtigere i praktik med henblik
på job

Forbedret virksomhedsservice indenfor de
8 kvalitetsparametre:

Flere ledige hurtigere i uddannelsespraktik
med henblik på uddannelsesstart

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

Forandringsmode l
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MINI FORANDRINGSTEORI

KONTEKST Vordingborg
Specialiseret erhvervsstruktur
9% fald i arbejdspladser
Stigende samarbejdsgrad
Flest ufaglærte uden job
65% i job
13.500 ydelsesmodtagere

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

Virksomhedsservice som fælles kultur

KONTEKST Udvikling
+/- en styrket intern samarbejdskæde
Organisationsændring hvor
virksomhedskonsulenterne er samlet
under samme ledelse og samme tag
(pånær to der er tilknyttet team af
vejledere for aktivitetsparate)
Vejledere målgruppeopdelt i to teams.

VÆRDI
('Blødere' resultater)

+/- vellykket kulturændring
+/- optimering af arbejdsgange og
eliminering af flaskehalse ift.
virksomhedsindsatsen

+/- en job- og uddannelsesrettet
borgerkontakt
+/- flere borgere vil gerne ind i
virksomhederne for at blive opkvalificeret
+/- virksomhederne ser det som attraktivt
at samarbejde med jobcentret om praktik
med henblik på rekruttering og om de nye
uddannelsespraktikker

EFFEKTER

Jobcentrets interne samarbejdskæde
styrkes/fødekæden til virksomhederne
optimeres
Borgere vil gerne bruge mulighederne i
virksomhederne (praktik)
To velfungerende praktikspor
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Indledning
I Vordingborg skal der det kommende år findes besparelser på beskæftigelsesområdet (og
generelt i kommunen) som følge af finansloven. På beskæftigelsesområdet sker besparelserne ved at trække indsatsen for ledige hjem i jobcentret i stedet for at bruge eksterne leverandører. Borgerne skal i praktik i stedet for i forløb hos anden aktør. Der satses på virksomhedsservice (tilføres ressourcer), men kravene øges også.
Virksomhedsservice og samspillet med virksomhederne skal, kort sagt, på en gang sikre en
bedre indsats for de ledige, at budgetmålene på beskæftigelsesområdet (besparelser) nås –
og samtidig, at virksomhederne serviceres bedst muligt ift. deres behov for arbejdskraft.
Den afgørende faktor for at lykkes med dette er, at der sker en opkvalificering af den ledige
arbejdsstyrke i Vordingborg. Hovedudfordringer ift. virksomhedsservice er nemlig, at (hovedparten af) de ledige ikke har de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Skal udfordringen løses, kræver det et vellykket samspil mellem jobcentret og virksomhederne om at
’skabe fremtidens arbejdskraft’. Her er udvikling af god virksomhedsservice nøglen.
På udviklingsworkshoppen blev der identificeret tre udviklingsområder:
1. En ’kulturindsats’ hvor opmærksomheden på virksomheden som kunde skærpes.
a. Flere vejledere skal se værdien af, og arbejde ud fra, at flere borgere kan
komme i virksomhedspraktik tidligere, og påvirke borgere til at ville uddanne
sig. Der skal være en større bevidsthed om, og et større drive ift., at borgerne har gavn af at komme ind i virksomhederne, og dette skal afspejle sig i
borgerkontakten. Vejlederne skal se sig selv som ’produktudviklere’: ’Vi producerer/udvikler arbejdskraft til virksomhederne’. Flere borgere skal ville ind
i virksomhederne for at blive opkvalificerede.
b. Samarbejdet og samspillet mellem vejledere og virksomhedskonsulenter
skal optimeres/jobcentrets interne samarbejdskæde skal styrkes. Fødekæden ud til virksomhederne skal optimeres.
2. En driftsoptimeringsindsats: Øget samarbejde med virksomhederne om etableringen af virksomhedspraktikker med henblik på rekruttering skal optimeres, herunder strategi og indsats for at kunne tilbyde flere ledige virksomhedsforløb (uden at
have flere ressourcer til det).
3. En serviceinnovation: Udvikling af samarbejde med virksomhederne om (motivering af ledige til) opkvalificering og uddannelse. Virksomhedskonsulenter skal opdyrke uddannelsespladser med uddannelsesmentorer i virksomhederne (praktikpladser målrettet efterfølgende uddannelse). Det primære formål med praktikkerne
er at opkvalificere og motivere borgerne – ikke med henblik på rekruttering, men på
uddannelse.
Det overordnede mål er, at arbejdsstyrken i Vordingborg opkvalificeres og uddannes, så
virksomhedernes behov for arbejdskraft kan imødekommes.
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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

Et samspil med virksomhederne af to spor, der sikrer/understøtter, at virksomhedernes
behov for arbejdskraft kan imødekommes bedre, end det aktuelt kan:
1. Øget samarbejde med virksomhederne om etableringen af virksomhedspraktikker
med henblik på rekruttering.
Samarbejdet med virksomhederne om praktikforløb optimeres, og flere ledige tilbydes virksomhedsforløb.
2. Udviklet og implementeret samarbejde med virksomhederne om (motivering af
ledige til) opkvalificering og uddannelse.
Nyt samarbejde med virksomhederne om uddannelsespladser med uddannelsesmentorer i virksomhederne (praktikpladser målrettet efterfølgende uddannelse).
Det primære formål med praktikkerne er at opkvalificere og motivere borgerne –
ikke med henblik på rekruttering, men på uddannelse.

Akt i vi tet e r
Vi rk somh ede rn e e r en k unde …



Vi vil gerne behandle virksomhederne som en kunde og møde deres behov. Udfordringen er, at Vordingborg og omegnskommuner ikke har den arbejdskraft (uddannede) virksomhederne efterspørger.

Der skal etableres et øget antal praktikker (arbejdsmarkedsintegrerende praktikker)
Det forventes, at virksomhederne godt kan findes. Udfordringen er at få borgerne frem til
dørtrinnet.
Virksomhedskonsulenternes arbejde skal tilrettelægges, så de kan opsøge flere virksomheder.
Ift. virksomhedskontakten er der lige kørt kampagne – her er indsamlet materiale ift. hvilke
virksomheder, der skal kontaktes.
Samtidig skal matchningsprocessen/flowet af borgere ind i virksomheden optimeres.
Dette skal ske via en styrkelse af jobcentrets interne samarbejdskæde (se under egen organisation) og en kvalificering af borgerkontakten (se under borgerkontakten).
Uddannelse (uddannelsesmotiverende og opkvalificerende praktikker)
Borgeren skal i praktik i en virksomhed – men formålet med praktikken er, at borgeren skal
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motiveres til at tage en uddannelse. I virksomheden får borgeren en mentor, der kan være
et mentortilskud. Der skal evt. tilknyttes mentoruddannelse. Der skal opdyrkes arbejdsgivere, der vil have borgere ind i virksomheden for at arbejde med at uddannelsesmotivere
borgerne.
Idéen er, at borgerne skal ind i en virksomhed, opleve at der er noget, de er gode til, at de
har potentialer, der kan arbejdes videre med i uddannelsesøjemed. Der er tre aktører omkring borgeren – der er vejlederen, der har en særlig koordinerende funktion, der er uddannelsesinstitutionen, men det bærende element er virksomheden og uddannelsesmentoren,
der fører borgeren frem til at kunne og ville starte i uddannelse.
Virksomhedskonsulenterne skal finde 100 virksomheder, der vil være med. Virksomhederne
skal stille sig til rådighed som rollemodeller. Med uddannelsesmentorer.
Virksomhedsteamet skal lave konkret opsøgende indsats ift. pilotforsøg med, at en virksomhed skal motivere en borger til at ville tage en virksomhed – socialt ansvar, løse en af de
største problemstillinger vi har i kommunen
Der skal bruges praktikker efter de almindelige praktikregler – 4 til 13 uger (afhængigt af
målgruppe) med mulighed for forlængelse og/eller flere på hinanden følgende praktikker.
Vejlederteams skal udsøge borgere, der matcher pladserne i virksomhederne.
Evt. kan der etableres netværk af virksomheder, så de unge kan prøve flere virksomheder.
Vordingborg er blevet forhåndsgodkendt til et socialfondsprojekt, hvor dette er den bærende idé. Initiativet her skal skabe grundlaget for dette større projekt. Her skal de første, fx 20
virksomheder, findes.
Virksomhedskonsulenterne skal arbejde med to kategorier af praktikker.
Den nye kategori af praktikker (uddannelsespraktikker) skal synliggørelse for virksomhederne, fx i nyhedsbrev, i virksomhedskonsulenternes opsøgende arbejde og i klausuler.
(Vejlederne skal ligeledes arbejde med de to kategorier af praktikker (finde kandidater til
begge dele). Det skal synliggøres for borgerne, at de får bedre økonomi mv. ved at gå i uddannelse – mere herom under ’borgerkontakten’)

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

M i lep æ le
Juni 2016

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Informationsmateriale
udarbejdet og aftaler
om medvirken i pilot
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om uddannelsespraktikker med 15 virksomheder

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

Flere borgere skal (ville) ind i virksomhederne for at blive opkvalificerede med et mål om:
1. Rekruttering
2. Uddannelse.

Akt i vi tete r ti l udv ik l in g af god v ir kso mhed sse r vi ce

Opmærksomheden på virksomheden som kunde skal skærpes og påvirke borgerkontakten.
Bevægelsen er i gang, men skal ’boostes’.
Flere vejledere skal se værdien af, og arbejde ud fra, at flere borgere kan komme i virksomhedspraktik tidligere, og påvirke borgere til at ville uddanne sig. Der skal være en større
bevidsthed om, og et større drive ift., at borgerne har gavn af at komme ind i virksomhederne, og dette skal afspejle sig i borgerkontakten. Vejlederne skal se sig selv som ’produktudviklere’: ’Vi producerer/udvikler arbejdskraft til virksomhederne’.
Udover, at flere borgere skal visiteres tidligere til praktik med henblik på job eller uddannelse, skal etableringstiden, når borgeren er visiteret, nedbringes. Matchning tager i dag for
langt tid for nogle borgeres vedkommende. En formodet årsag er, at bestillingerne fra vejlederne (og borgerne) nogle gange er for snævre.
Øgning af antallet af borgere og optimering af etableringstiden skal forkortes via:
Vejledernes borgerkontakt skal kvalificeres
I vejledergruppen kan barrieren afhjælpes ved ikke at sætte antal timer på, og ved ikke at
sætte bestemte arbejdsområder på, men i stedet ønsker til opgaver, skånehensyn o.a..
Bredere bestillinger skal give virksomhedskonsulenterne bedre arbejdsgrundlag. Ligesom
der skal være en bedre kommunikation med borgeren omkring områder/muligheder, hvor
der kan etableres praktik. Der skal arbejdes med kommunikationen til borgeren, så interesse tilgodeses, men også gøres realistisk.
Der er gennemført kompetenceudvikling ift. at jobrettet samtalerne – brug af arbejdsmarkedsbalancen og jobloggen. Der skal fortsat være fokus på at få kompetenceudviklingen
omsat i praksis/indarbejdet. Kvalificeringen af samtaler/samtaler som redskab er i gang –
denne bevægelse skal styrkes: Det skal være klart for alle vejledere, hvad forskellen på den
jobrettede samtale og alle andre typer samtaler er. De skal gennemføre jobrettede samtaler
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med borgerne.
Virksomhedskonsulenterne skal inddrages tidligere via fælles samtaler
Der skal gennemføres forsøg med fælles samtaler med borgere, der vurderes af vejlederne
til at kunne komme i praktik (både målrettet job og uddannelse). Her gennemføres fælles
samtaler mellem vejleder, virksomhedskonsulent og borger ved visitation til praktik. Dette
skal give bedre bestillinger til virksomhedskonsulenten, give bedre grundlag for etablering
af nødvendige parallelle indsatser, bedre forventningsafstemning og information til borgeren samt en optimeret arbejdsgang – og skal skubbe til skærpelsen af bevidstheden i hele
organisationen om, at virksomhederne er kunder/virksomhedsservicetænkning.
Der skal ske en bedre synliggørelse af dokumentation af virksomhedskonsulenternes arbejde (så vejlederne kan se, hvilke udfordringer der er ift. etablering. Det skrives nu i Opera
under anden samtale eller i mail til vejleder - men vejledere ’finder’ ikke informationen).
Er der vanskeligheder med etablering, skal der afholdes fælles samtale efter 3 måneder.
Konkret har virksomhedskonsulenterne afsat tid i deres kalender til, at vejlederne kan
booke samtaler med dem. Men de fælles samtaler er endnu ikke gået i gang.
Borgerne skal selv aktiveres mere.
Borgerne skal informeres bedre og tidligere om, hvad de selv kan og må gøre ift. at finde
praktik. Og de skal også informeres om, at de skal starte i praktik hurtigst muligt. Der kan
være større konsekvens ift. borgeren (sanktioner). Men stadig skal det også være attraktivt
for virksomheden at få borgeren ud – motivation skal være til stede.
Der skal ske en bedre anvendelse af de redskaber, man allerede har, fx katalog over nyttejob (kataloget udnyttes ikke), bedre aktivering af borgerne ift. at forklare, at de selv har
indflydelse og selv skal finde deres praktik, og at der ellers vil blive stillet krav om deltagelse
i den praktik, jobcentret finder/tilbyder.
Ifbm. gennemgang af arbejdsgange skal der ses på, hvilken information borgerne får om
muligheder for praktik – hvad må, og kan, de selv gøre, hvordan de kan bruge deres eget
netværk mv.. Målet er at gøre borgeren mere aktiv ift. selv at finde praktikker.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
Øges antallet af borgere, der visiteres til og påbegynder praktik?
Mindskes etableringstiden/sker der hurtigere match?

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Milepæle
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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

Fødekæden ud til virksomhederne optimeres. Samarbejdet og samspillet mellem vejledere
og virksomhedskonsulenter optimeres/jobcentrets interne samarbejdskæde styrkes.

Akt i vi tete r ti l udv ik l in g af god v ir kso mhed sse r vi ce

Aktiviteter:
Overskriften er driftoptimering via følgende tiltag:
 Kortlægning af arbejdsgange (i gang)
 LEAN proces ift. arbejdsgange
 Fælles samtaler (del af arbejdsgangsoptimering)
 Indsats ift. flaskehalse (afdækkes via kortlægningen af arbejdsgange)
 CV optimering (bedre CV’er giver mulighed for at optimere arbejdsgange)
 Borgernes egen aktivitet (borgeren som aktiv medspiller vil også optimere arbejdsgangene i jobcentret)
Pågående beskrivelse af arbejdsgange.
LEAN bevægelse ift. arbejdsgange, så dét, der kan gøres smartere, gøres smartere.
Områder der forventes at kunne optimeres:
Kommunikationen mellem vejledere og virksomhedskonsulenter:
 via fælles samtaler (nu tager vejlederen først samtalen alene og visiterer så til virksomhedskonsulenten og derefter taget virksomhedskonsulenten en samtale. Hvis
det logistisk kan lade sig gøre, kan der være en besparelse + det skubber til kulturbevægelsen/virksomhedsservicetænkning i hele organisationen + giver overførsel af
viden).
 via fælles møder (mødestrukturen er etableret, men form og indhold samt engagement og forståelse af egen opgave og rolle på møderne kan/skal kvalificeres)
 Flowet af borgere til praktikker i virksomheder (lige nu er der lang ventetid når vejlederen visiterer til virksomhedskonsulenten inden der findes en praktik. Flowet
fungerer ikke godt nok).
o En del borgere er i aktivering, og de tilbud har også en opsøgende indsats
ift. etablering af praktik – men har ikke bemyndigelse til at etablere praktikker. Her er også en flaskehals ift. at få etableret praktikkerne.
o Kan virksomhedskonsulenterne være tilstede på kurserne og kan der komme en optimering ud af det?
 For aktivitetsparate borgere er der behov for at arbejde med kombinations- og parallelindsatser. Her er potentiale. Både ift. at gøre det i jobcentret og ift. at få kommunikeret til virksomhederne, hvordan sådanne forløb kan se ud.
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Fokus på CV’et, fx fredagscaféen (CV optimering).
Virksomhedskonsulenternes oplysninger/arbejdsgrundlag: Skal nu findes i visitationsskemaet for aktivitetsparate, men alle laver CV’er. Her er måske en dobbelt arbejdsgang – kan man lægge det hele i CV’et?
Behov for kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter ift. at bruge itværktøjer (fx CV’et på jobnet) og kunne finde de nødvendige oplysninger – her ligger potentielt en besparelse.

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

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Tids- og handleplan for beskrivelse og optimering
af arbejdsgange
foreligger i juni
/initiativerne er i
gang i juni

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

Ikke et fokuspunkt

Akt i vi tete r

Ikke et fokuspunkt

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

Ikke et fokuspunkt
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Udvikling af god virksomhedsservice
Vordingborg - April/maj 2016

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Milepæle
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