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Status på beskæftigelsesrettede forløb for Aarhus Kommune 

Denne rapport skal dokumentere Huset Ventures Aarhus’ beskæftigelsesindsats for borgere i Aarhus 

Kommune i 2019. 

Resultater 
21 borgere påbegyndte i 2019 et forløb i Huset Venture Aarhus (HVA). 13 blev visiteret til et individuelt 

tilrettelagt forløb, og 8 blev visiteret til et ressourceforløb.  

Når borgeren visiteres til Huset Venture Aarhus, vil der altid være skitseret et formål, beskrevet af den 

kommunale jobkonsulent. For alle de visiterede borgere har udvikling af arbejdsevnen været i fokus. Nogle 

befinder sig langt fra arbejdsmarkedet og skal have afklaret: Om der er en arbejdsevne, kan den udvikles, 

og hvordan skal borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet se ud? 

Visitationens formål er opnået for 19 ud af 21 borgere, de to borgere, der har måttet stoppe før tid, er 

stoppet på grund af sygdom opstået under forløbet. Det betyder, at forløbenes succesrate er 90,5%.  

 

 

 

Hvad har borgerne fået ud af forløbet? 
17 borgere har valgt at udfylde, hvad de har fået ud af forløbet hos Huset Venture Aarhus. Alle 17 borgere 
synes, at de har udviklet sig både arbejdsmæssigt og personligt, og at udviklingen har udmøntet sig i en 
større livskvalitet. Ved at tage udgangspunkt i borgernes egne udtalelser tegner der sig fem temaer:  
 
Borgerne har: 

a) Fået tro på egen arbejdsevne og en fremtid på arbejdsmarkedet. 
Borgercitat:  

 ”Jeg føler mig meget parat nu til arbejdsmarkedet på grund af mit forløb på HVA. Da jeg 
startede, tænkte jeg førtidspension, nu tænker jeg et nyt arbejdsliv”. 

 
b) Fået afklaret skånehensyn og har fået øje på egne kompetencer.  

Borgercitat:  

 ”Større afklaring i forhold til mine egne evner efter sygdomsforløb med angst og stress. 
Større afklaring i forhold til hvad jeg magter psykisk og fysisk”. 
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c) Fået branchekendskab og praktik indenfor et jobområde. 
Borgercitat: 

 ”Fået kendskab indenfor IT-branchen. Mere indsigt i at skrive CV og ansøgning”. 
 

d) Øget livsindhold og bedre sociale relationer. 
Borgercitat: 

 ”Øget livsindhold i form af noget meningsfyldt at stå op til. Vigtige sociale 
relationer/genopfriskning af evnen til at indgå i sociale sammenhænge. Øget tiltro til at jeg 
kan ”normalisere” min tilværelse yderligere”. 
 

e) Personlig udvikling. 
Borgercitat: 

 ”Jeg er blevet lyttet til, hjulpet og passet på. Bedre kendskab til mig selv og mine 
udfordringer/styrker. Er blevet mere robust. Er blevet bedre til at passe på mig selv”. 

 
 

Opsummering: 
Visitationens formål er opnået for 19 ud af 21 borgere, der startede i forløb hos Huset Venture Aarhus. De 
to borgere, der måtte holde før tid, stoppede begge på grund af sygdom. 
 
Oversigt over antallet af borgere der gennemførte forløbet og opnåede formålet i 2019 

Forløb afsluttet i 2019 Antal Formål opnået 

Individuelt forløb 13 11 

Ressourceforløb 8 8 

I alt afsluttet 21 19 

 
De borgere, der afsluttede deres forløb hos Huset Venture Aarhus i 2019, blev ifølge vores oplysninger 
afsluttet til følgende: 
 
Oversigt over hvad borgerne blev afsluttet til efter endt forløb i 2019 

Afsluttet til Antal 

Praktik (Ekstern) 11 

Fleksjob/Skånejob 4 

Uddannelse 1 

Tilbage til Jobcenter 4 

Andet 1 

I alt 21 

 

Bemærkninger til skemaerne: 

I 2019 lykkedes det, som vist i skemaet, at få 11 borgere i ekstern praktik. De fleste borgere kommer i 

intern praktik, mens de går på et forløb hos Huset Venture Aarhus. Nogle kommer endda i flere små 

praktikker. I jobtræningsbanen opnår borgeren, hvad man kan kalde en specifik arbejdsmarkedsparathed. 

Specifik, fordi arbejdsmarkedsparatheden har været bundet op på en konkret kontekst: at det er foregået 

internt i Huset Venture Aarhus. Det lykkes langtfra altid at få vekslet denne parathed til en mere generel 

arbejdsmarkedsparathed, specielt ikke når der som her er tale om mennesker med lang ledighed i 

bagagen.  
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Fire borgere står anført i rubrikken: ”Tilbage til jobcentret”. Forklaringen er, at disse borgere efter endt 

afklaring hos Huset Venture Aarhus afventer et møde i rehabiliteringsteamet. Om dette møde resulterer i 

et fleksjob eller andet, ved Huset Venture Aarhus kun, hvis borgeren selv tager kontakt efterfølgende. Når 

borgeren står anført i denne rubrik, er det således ikke ensbetydende med, at borgerne ikke kommer videre 

i beskæftigelse, hvilket nedenstående case vidner om.  

 

 

 

 

Beskrivelse af forløbene hos HV Aarhus 

I 2019 har Huset Venture i Aarhus haft 21 borgere på to typer forløb: 8 har været i Ressourceforløb og 13 

har været i Individuelt tilrettelagt forløb. 

Målgruppen til ressourceforløbet har været borgere over 30 år, der har fået bevilget et ressourceforløb.  

Målet med indsatsen har været: udvikling af arbejdsevne, ordinært arbejde, arbejde på særlige vilkår, 

uddannelse eller afklaring til førtidspension. De første 26 uger mødes borgeren med den socialfaglige 

konsulent to timer om ugen, efterfølgende tre til fire timer om ugen. De redskaber, den socialfaglige 

benytter sig af, er afhængige af borgerens aktuelle behov, men det kan være:  

 kompetenceafklaring,  

 interne og eksterne praktikker,  

To år efter endt afklaring i Huset Venture Aarhus, bliver Kursus og Afklaringsafdelingen ringet op 

af Sebastian: ”Jeg har lige fået min første løn, og det er bare så fedt”. Mens Sebastian stadig var 

tilknyttet Huset Venture Aarhus, blev han tilskyndet til at kontakte et plejehjem med henblik på 

afprøvning og praktik. Og i maj måned 2019, ca. to år senere, lykkedes det så for Sebastian at 

blive godkendt til et fleksjob og ansat som it-medarbejder på plejehjemmet Kløvervangen. 
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 individuelle samtaler, 

 coaching mv. 

Målgruppen for de individuelt tilrettelagte forløb er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere, 

der modtager ledighedsydelse. Borgerne har det til fælles, at de har begrænsninger i arbejdsevnen. Målet 

med udviklingsforløbet er overordnet, at borgeren ved hjælp af Huset Venture Aarhus’ indsats får udviklet 

arbejdsevnen med henblik på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobkonsulenten i Aarhus Kommune 

udarbejder en målsætning for borgerens forløb, der beskriver, hvad borgeren skal afsluttes til efter endt 

forløb, og hvilke særlige forhold der skal tages hensyn til, observeres og udvikles. De redskaber, som den 

socialfaglige konsulent benytter sig af, er: 

 samtaler, 

 målrettede aktiviteter, eksempelvis intern praktik. 

Huset Venture har udviklet et værktøj, der hedder VID (Viden, Indikator og Dokumentation) for at kunne 

dokumentere og evaluere de beskæftigelsesrettede forløb, som Huset Venture afholder. VID er en digitalt 

funderet platform, der samler al data og viden om indsatsens forløb, borgerens udvikling og de 

udfordringer, borgeren har i forhold til at komme i beskæftigelse.  

Sideløbende hermed bruges VID også som et samtaleredskab mellem den socialfaglige konsulent og 

borgeren. Tre gange i løbet af forløbet har borgeren og den socialfaglige konsulent en statussamtale, der 

tager udgangspunkt i informationer hentet fra VID. De fleste borgere vælger at få resultaterne præsenteret 

i et spindelvævsdiagram, så det tydeligt kan ses, hvordan det går fra gang til gang. Det skaber motivation og 

engagement, når borgeren kan følge med i sin egen udviklingsproces. 

 

Målgruppen i HV Aarhus i 2019 
De borgere, der blev visiteret til Huset Venture Aarhus i 2019, er udsatte ledige. Det vil sige, at de alle har 

flere udfordringer end blot ledighed. Der kan være tale om tunge problemer som helt grundlæggende 

mangel på selvtillid og selvværd, alvorligt misbrug, psykiske og fysiske lidelser og store familiære 

problemer. Derfor er det essentielt med en helhedsorienteret indsats.  

 
 

”Min socialfaglige konsulent har været lyttende, forstående og empatisk. Min socialfaglige konsulent 

har været med til at ”fritage mig for skyld”, hvilket har været en stor lettelse”. (Borgercitat) 

”Jeg har fået troen på, at det er muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Jeg kan se, at jeg 

stadig har mange brugbare kompetencer faglige og personlige og har masser at byde ind med ift. en 

kommende arbejdsplads”. (Borgercitat) 
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Arbejdsidentitet 
De borgere, der har været i forløb hos Huset Venture Aarhus i 2019, har mange års ledighed bag sig. De er 

ofte i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er plads til dem på arbejdsmarkedet i dag. De har mistet troen på, 

at de kan klare at gå på arbejde, og de har vænnet sig til en dagligdag, hvor der ikke er faste rutiner. For 

nogle borgere er det en overvindelse at komme ud af døren. Derfor kræver det øvelse og personlig 

udvikling, hvis borgeren igen skal opfatte sig selv som en del af arbejdsstyrken. 

Det er en central del af Huset Ventures koncept at kunne tilbyde skånsomme jobtræningsbaner internt i 

huset, hvor der lægges særlig vægt på rummelighed og forståelse. Huset Venture Aarhus tilbyder interne 

jobtræningsbaner indenfor blandt andet: IT-genbrug, IT værksted, facility, regnskab, grafisk, rengøring og 

køkken. For de fleste borgere er det et stort plus, at de er med til at løse reelle arbejdsopgaver. På 

jobtræningsbanerne får borgeren mulighed for at træne evnen til at være på en arbejdsplads i beskyttede 

rammer med rummelige arbejdskolleger og opgaver, der er tilpasset deres ressourcer. For mange borgere 

har den interne praktik givet dem tro på, at der også er en fremtid for dem på arbejdsmarkedet. 

 

 

 

Borgeren i centrum 
Hos Huset Venture Aarhus er det en ambition, at borgeren er i centrum. Indsatsen tager udgangspunkt i 

borgerens ressourcer og ønsker til et fremtidigt arbejdsliv. Det er en helhedsorienteret indsats, hvor der 

bliver arbejdet med borgerens sociale, faglige og personlige evner. Det er nødvendigt med en håndholdt 

indsats og stor fleksibilitet, og derfor følges borgeren tæt. 

”Jeg føler mig meget parat nu til arbejdsmarkedet på grund af mit forløb hos HV. Da jeg startede, 

tænkte jeg førtidspension, nu tænker jeg et nyt arbejdsliv”. (Borgercitat) 

”Den socialfaglige konsulent lyttede virkelig til mig, men fik mig samtidig til at tænke i nye baner. At 

tage udgangspunkt i hvad jeg kunne, i stedet for hvad jeg ikke kunne. Og komme med ideer til hvordan 

de forskellige barrierer kunne mindskes eller helt fjernes”. (Borgercitat) 
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Den gode relation 
Borgeren knyttes til den samme socialfaglige konsulent gennem hele forløbet. Tillid er et vigtigt fundament 

for personlig udvikling, og for mange borgere gør det en væsentlig forskel, at de fleste medarbejdere i 

Huset Venture Aarhus selv er fleksjobbere. De har hermed både en faglig viden og en personlig erfaring, 

som de kan bringe i spil. For de socialfaglige konsulenter er det vigtigt, at borgeren bliver mødt med 

respekt, accept og lydhørhed. Det betyder, at de socialfaglige konsulenter som udgangspunkt er støttende 

og anerkendende, men som gode sparringspartnere er det også vigtigt, at konsulenten udfordrer det, der 

står i vejen for borgeren. 

 

Borgeren viser vejen 
I Huset Venture Aarhus bliver borgeren mødt med en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig. Det er Huset 

Ventures udgangspunkt, at det er borgeren, der er eksperten i eget liv, og det er Huset Venture Aarhus’ 

opgave at støtte borgeren i at kunne tage stilling til, hvilken vej der er den bedste at gå. Huset Venture 

Aarhus ser det som det første skridt i selv at tage ansvar, når borgeren deltager i en udviklingsorienteret 

samtale, hvor borgeren sammen med den socialfaglige konsulent reflekterer over egne ressourcer og 

ønsker til et fremtidigt arbejdsliv. Konkret betyder det, at borgeren kan få hjemmeopgaver mellem 

samtalerne, hvor borgeren skal arbejde med de udfordringer, der står i vejen. 

 

 

”Man opbygger jo et personligt forhold. Og der er ingen tvivl om, at det for mig var en god ting, at 

næsten alle ansatte i Huset Venture selv er i fleksjob og derfor har været i en lignende situation. Jeg 

følte, at jeg blev mødt som menneske og med en særlig forståelse – og at jeg fik god sparring til at se 

nye muligheder i stedet for begrænsninger”. (Borgercitat) 

”Det har været givtigt at have et tæt forløb med den socialfaglige konsulent, og især da den sociale 

konsulent, som jeg havde, er meget kompetent og rummelig. Der har været mange givtige 

refleksioner i spil, som jeg kan bruge i min søgen efter den rette jobhylde. Jeg vil klart anbefale et 

forløb på HVA til alle, der har svært ved at finde den rette vej mod afklaring”. (Borgercitat) 
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Huset Venture bringer udsatte ledige tættere på 

arbejdsmarkedet 

Huset Venture er en socialøkonomisk organisation, der arbejder for og med mennesker med 

nedsat arbejdsevne. Der findes fire afdelinger i landet: i Ringkøbing, København, Ballerup og 

Aarhus. Målsætningen for Huset Ventures arbejde er at bringe udsatte borgere tættere på 

arbejdsmarkedet og allerhelst i beskæftigelse. 

De borgere, der deltager i forløb i Huset Venture, har ofte komplekse udfordringer med 

nedsat arbejdsevne. De er typisk: ledige fleksjobvisiterede, ledige kontanthjælpsmodtagere, 

personer på sygedagpenge og personer i ressourceforløb. 

Huset Ventures koncept er skræddersyet til at håndtere de udfordringer, der følger med, når 

man ønsker at inkludere mennesker med andre problemer end ledighed på 

arbejdsmarkedet. I Huset Venture er 90 % af medarbejderstaben fleksjobbere. At 

medarbejderstaben selv kender til at have udfordringer i arbejdslivet gør, at der kan 

etableres skånsomme jobtræningsbaner med særlig vægt på rummelighed og forståelse.  

Huset Ventures koncept består af to interagerende søjler, der sammen skaber nogle helt 

særlige muligheder for, at den enkelte opnår at blive parat til at indgå i et arbejdsfællesskab. 

Den ene søjle består af forskellige erhvervsafdelinger, der konkurrerer på markedsvilkår. 

Den anden søjle består af en kursus- og afklaringsenhed, der har forskellige individuelle 

beskæftigelsesfremmende tilbud til målgrupperne. 

 


