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Status på beskæftigelsesrettede udviklings- og afklaringsforløb i 

Huset Venture Kolding i 2019 

 

I 2019 blev 21 borgere visiteret til et forløb hos Huset Venture i Kolding. Borgerne har en gennemsnitlig 

ledighed på 8 år bag sig. I 2019 var 7 af de henviste borgere fra Kolding Kommune i ressourceforløb. Det er 

5 flere end i 2018. 

14 borgere har gennemført forløbet, mens 7 borgere har måttet afbryde deres forløb før tid. Afbrydelsen 

skyldes primært ydre omstændigheder, så som forværring af det fysiske eller psykiske helbred og familiære 

kriser.  

For 13 ud af de 14 borgere har formålet med forløbet været, at deres arbejdsevne skulle udvikles og 

afklares: Det vil sige, at der er blevet arbejdet med mødestabilitet, timetal, afklaring af skånehensyn, 

effektivitet og motivation. For én borger har årsagen til henvisning fra Kolding Kommune været, at 

borgeren skulle arbejde med at udvikle sociale kompetencer og at træne sproglige færdigheder. 

Visitationens formål er opnået for alle de 14 borgere, der har gennemført forløbet i 2019. Borgernes forløb 

har gennemsnitligt varet 6 måneder. 

 

Borgere, der har gennemført et forløb, er blevet spurgt om, hvad de har fået ud af forløbet hos Huset 

Venture Kolding. Her svarer 62%, at de er blevet mere afklarede i forhold til arbejdsmarkedet. 83% af 

borgerne oplever øget motivation og selvtillid i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Endelig 

oplever 73% af borgerne en forbedret livskvalitet. 

Borgerne giver udtryk for, at de er blevet mere afklarede i forhold til, hvad de vil fremover, og at de har fået 

troen på, at de har noget at bidrage med. De kender deres skånehensyn, og de har fået nye sociale 

kompetencer. Her følger et par citater fra borgere, der har deltaget i forløb i 2019: 

 ”Huset Venture har for mig været altafgørende, for at jeg har udviklet mig så meget, jeg sætter 

enormt meget pris på den tid, jeg har været her, og den massive udvikling jeg har oplevet med 

hjælp fra stedet og kollegerne”. 

 ”Har fået mere social kontakt. Fået klarhed over mine ressourcer”. 

 ”Genfundet min kreativitet. Igen blevet mere social. Større indsigt i mine skånebehov, og 

følsomhed”. 

 ”Jeg har fået troen på, at jeg kan bidrage med noget tilbage”. 

 

Borgercase fra 2019 

Borgeren har i løbet af sit forløb i Huset Venture bl.a. udviklet indsigt i egne skånebehov. Borgeren har ligeledes 

formået at udvikle sin tilknytning til arbejdsmarkedet i en sådan grad, at borgeren ser frem til og tror på, at hun 

har en fremtid på arbejdsmarkedet. Borgeren udtaler: ”Jeg er overbevist om, at jeg har masser at bidrage med 

– der findes helt sikkert en plads til mig”. 
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Oversigt over antallet af borgere, der gennemførte forløbet og opnåede formålet i 2019 

Typer forløb Antal deltagere, der 
blev henvist til forløbet  

Antal deltagere, der 
gennemførte forløbet 

Antal deltagere, der 
gennemførte forløbet 
og opnåede formålet 

Individuelt forløb Ung 1 1 1 

Individuelt forløb 30 + 11 6 6 

Ressourceforløb 7 5 5 

Mentorforløb 2 2 2 

I alt 21 14 14 

 

 

Oversigt over, hvad borgerne blev afsluttet til efter endt forløb i 2019 

Afsluttet til 
 

Antal 

Ordinært job 1 

Fleksjob/skånejob 2 

Fysisk/psykiatrisk behandling 1 

Praktik 2 

Videre indsats i jobcentret 2 

Afventer rehabilitering 7 

Andet  6 

I alt 21 
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Målgruppen er udsatte ledige 

De borgere, der visiteres til Huset Venture Kolding, er mennesker, der er udsatte ledige med komplekse 

problemstillinger såsom fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Det er mennesker med mange års 

ledighed bag sig, og derfor er det at gå på arbejde ikke en fast del af deres identitet.  

    

 

Huset Venture Kolding er et arbejdsfællesskab  

Omdrejningspunktet i Huset Venture Kolding er erhvervsområderne, der tjener som jobtræningsbaner. 

Huset Venture Kolding er et arbejdsfællesskab, hvor man møder ind og forventes at yde det, man kan. I 

Huset Venture Kolding lægges der stor vægt på at løse reelle kundeopgaver, og det giver borgerne 

selvværd. Som en borger fortæller: ”Det giver selvværd at være en del af en produktion, hvor produkterne 

sælges”. 

   

 

Vi følger borgeren tæt 

Huset Venture Koldings ambition er at møde borgeren i øjenhøjde og at følge borgeren så tæt, at vi har 

mulighed for at gribe alle små problemer, inden de vokser sig store. Der arbejdes helhedsorienteret, og 

indsatsen tilpasses den enkelte borgers behov. 

Den socialfaglige konsulent er borgerens kontaktperson, og den der har ansvaret for forløbet, indsatsen og 

samarbejdet med jobcenter og andre, der er en del af den samlede indsats. Den socialfaglige konsulent har 

løbende samtaler med den visiterede borger og følger jobtræningen og gennemfører progressionsmålinger 

i tæt samarbejde med den erhvervsfaglige konsulent. Huset Ventures socialfaglige konsulenter har den 

fordel, at de både har stor faglig viden og personlige erfaring som fleksjobbere. Det er erfaringer, som både 

de socialfaglige og erhvervsfaglige konsulenter gør brug af i deres vejledning af borgerne. 

 

Case fra 2019: 

En kvinde med anden etnisk herkomst end dansk, der aldrig har haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun er 

analfabet, men hun taler og forstår hverdagsdansk. Under forløbet i Huset Venture Kolding er der primært arbejdet 

med forståelse af arbejdsmarkedskultur, motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet, samt opbygning af 

selvværd og selvtillid. Under forløbet opbygges en forståelse for, hvor givende det er at være en del af et 

arbejdsfællesskab, hvilket medfører øget livskvalitet for vedkommende. Efter endt forløb bevilges hun et fleksjob på 

fire timer ugentligt. Hun er nu ansat i et fleksjob. 

- En af de fedeste oplevelser, jeg har haft her i Huset Venture Kolding, var omkring jul, hvor vi skulle pakke et stort 

parti genbrugstasker til en kunde. Hold da op, det hele kørte på skinner. Alle kunne se, at hvis de her tasker skulle nå 

frem til kunden inden jul, så var vi nødt til at stå sammen. Smilene sad helt heroppe, og der var High Fives, da vi 

nåede det.   

Erhvervsfaglig konsulent. 
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Huset Venture Kolding 

HV Kolding beskæftiger i dag 13 personer, hvoraf 12 er ansat på særlige vilkår. Vi arbejder indenfor to 

erhvervsområder: 

- recycling & design 

- Produktion & Pakkeri 

Indenfor recycling & design er det vores ambition at udvikle, producere og sælge designprodukter baseret 

på genbrugsmaterialer. Det drejer sig bl.a. om drikkeglas lavet af gamle vinflasker og smarte tasker syet af 

gamle bannerreklamer.   

 

                                    

 

Indenfor Produktion & Pakkeri løser vi forskellige opgaver for virksomheder i vores lokalområde, det kan 

for eksempel være opgaver inden for syning, træ- og metalproduktion eller pakning og/eller samling af 

produkter. Erhvervsområderne giver en række jobfunktioner, som varetages af faglært personale. Det 

faglærte personale fungerer som jobmentorer, når borgeren er i jobtræning internt i huset. HV Kolding 

tilbyder jobfunktioner indenfor følgende områder: 

 

- Pedel og Servicemedarbejder 

- Kontor og Reception 

- Produktion og Pakkeri 

- Systue 

- Shop og Showroom 

- Jeg fortæller gerne, at jeg selv er fleksjobber, og jeg har ikke noget imod at dele ud af mine egne erfaringer. 

Jeg tænker, at vi på den måde kan være gode rollemodeller for borgerne og et bevis på, at man godt kan 

komme i gang på arbejdsmarkedet, selv om man ikke har fuld erhvervsevne. 

Socialfaglig konsulent. 


