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Indledning 

I denne rapport gør vi i Huset Venture Aarhus (HVA) status over vores beskæftigelsesrettede udviklings- og afkla-
ringsforløb i 2021.

Målgruppebeskrivelse
Borgere i forløb i Huset Venture Aarhus er primært borgere over 30 år i ressourceforløb, som har et særligt behov 
for en helhedsorienteret, længerevarende håndholdt indsats med faste kontaktpersoner. Når borgerne henvises 
til Huset Venture Aarhus, har mange af dem ikke haft fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet gen-
nem en længere årrække. Borgerne har ofte omfangsrige og invaliderende fysiske og psykiske udfordringer, f.eks. 
kroniske smerter, angst, depression, borderline, autisme, ADHD. Derudover har langt størstedelen også sociale 
problemer, f.eks. tidligere misbrug, børn med særlige behov og samlivsproblemer. Mange har sideløbende med 
deres forløb i Huset Venture Aarhus tilknyttet mentor eller bostøtte.

Jobtræningsbaner
Forløbene i HVA er altid beskæftigelsesrettede. De borgere, der har været i forløb i Huset Venture Aarhus i 2021, 
har i gennemsnit ca. 10 års ledighed bag sig. De er ofte i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er plads til dem på 
arbejdsmarkedet i dag. Det er derfor en helt central del af Huset Ventures koncept at kunne tilbyde jobtrænings-
baner internt i huset, hvor der lægges vægt på rummelighed og forståelse, uden at det går ud over det beskæfti-
gelsesmæssige sigte. 

På jobtræningsbanerne får borgerne mulighed for at træne evnen til at være på en arbejdsplads i trygge rammer 
med arbejdskolleger og få tildelt opgaver, der er tilpasset deres ressourcer. For mange borgere er det erfarin-
gerne fra jobtræningsbanerne, der for alvor har givet dem tro på, at der også er en fremtid for dem på arbejds-
markedet, fordi de på jobtræningsbanen har været med til at løse reelle arbejdsopgaver. 

12 af de 16 borgere i forløb i 2021 (75 %) har brugt husets jobtræningsbaner. 
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Resultater
Huset Venture Aarhus har haft 16 borgere i beskæftigelsesrettet forløb i 2021. For nogle borgere har forløbet 
varet længere tid end planlagt pga. coronapandemien. I gennemsnit har forløbet varet ca. 1 år i 2021.  Det spe-
cifikke formål for borgerne i forløbet har været aftalt individuelt. Formålet med forløbet er oftest en afklaring og 
udvikling af arbejdsevnen: 

• Afklaring af arbejdsevne 
• Branche- og kompetenceafklaring
• Udarbejdelse af Jobnet-CV

Formålet opnået
For de 16 borgere, som har været i forløb, er formålet opnået for 13 borgere, hvilket giver en succesrate på 81 %. 
Årsagen til, at formålet ikke er opnået for tre, er manglende motivation og sygdom.

Hvad blev borgerne afsluttet til efter endt forløb i HVA i 2021?
Efter endt forløb blev borgerne afsluttet til følgende:

At borgeren afventer rehabilitering, betyder, at borgeren afventer tid i kommunens rehabiliteringsteam til ny 
vurdering med henblik på yderligere ressourceforløb eller fleksjob- eller førtidspensionsbevilling. På grund af 
de gældende GDPR-regler har vi ikke adgang til yderligere oplysninger om borgeren efter endt forløb i Huset 
Venture Aarhus.
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Hvad har borgerne fået ud af forløbet?
Borgerne bliver altid opfordret til at besvare fire spørgsmål samt selv at beskrive deres udbytte af forløbet i 
forbindelse med et afsluttende møde med deres faste socialfaglige konsulent. I 2021 har 10 ud af 16 borgere 
afgivet besvarelser og beskrivelser. 

Har du fået noget ud af dit forløb? Det har alle 10 borgere svaret ja til. 

Har forløbet hjulpet dig med at finde ud af, hvad du kan, hvad du er god til, og hvilke muligheder du har ift. at 
komme i job? Det har 9 borgere svaret ja til.

Har dit forløb i HV øget din motivation og selvtillid i forhold til at komme i job? Det har 7 borgere svaret ja til.
 
Har forløbet været med til at forbedre din livskvalitet? Det har 8 borgere svaret ja til.

9 af de 16 borgere (56%) er arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparat ved forløbets afslutning. Det vil sige, at 9 er 
klar til at påbegynde job eller uddannelse på særlige vilkår.

Beskrivelser af udbytte
Borgere har selv beskrevet deres udbytte af forløbet på følgende måde:

”Jeg har fået den afklaring, jeg har haft brug for, og jeg kan nu komme videre, og jeg sidder ikke længere fast i 
systemet. Min socialfaglige konsulent har været yderst kompetent.”

”Jeg er blevet afklaret til fleksjob, hvilket jeg har haft et stort ønske om i mange år.”

”Jeg er kommet ud og har mødt søde og rare mennesker. Jeg synes, Huset Venture har været et godt sted med et 
godt arbejdsmiljø. Jeg har fået afprøvet de ting, som jeg ikke har brugt i lang tid.”

”Jeg har fået en større tro på mig selv, og jeg er blevet stærkere i de sociale relationer. Jeg er blevet mere selv-
stændig, og jeg er blevet en gladere person.”

Dokumentationsgrundlag
Alle tal og udtalelser fra borgere er trukket fra Huset Ventures digitale platform VID (Viden, Indikator og Doku-
mentation). Huset Venture har udviklet VID for at kunne dokumentere og evaluere de beskæftigelsesrettede 
forløb, som Huset Venture afholder. VID samler alle data og viden om borgerens forløb.
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aarhus@husetventure.dk  |  husetventure.dk

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: Kolding, Ringkøbing, 
Storkøbenhavn og Aarhus. Målsætningen for Husets 
Ventures arbejde er at bringe udsatte borgere tættere 
på arbejdsmarkedet og allerhelst i beskæftigelse.

Huset Ventures koncept består af to interagerende søj-
ler, 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 afklaringsen-
hed, der har forskellige individuelle beskæftigelses-
fremmende tilbud til målgrupperne. (Se figur nederst 
på siden).

De borgere, der deltager i forløb i Huset Venture, har 
ofte komplekse udfordringer og nedsat arbejdsevne. 
De er typisk: ledige fleksjobvisiterede, ledige kon-
tanthjælpsmodtagere, 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 problemer ud over ledighed.

I Huset Venture er ca. 90 % af medarbejderstaben 
ansat i fleksjob. 
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KURSUS & 
AFKLARINGSAFDELING

Regnskabs- & bogholderiservice

Reklame & grafisk design

Skilte & bildekoration

IT-reparation & -salg

Aftagning & salg af brugt IT

Pedelfunktion & rengøring

Kommunikation & vidensarbejde

Reception, kontor & administration  

Afklaring

Intern jobtræning 

Ekstern virksomhedspraktik

Afklaring af ressourcer, kompetencer, 
udfordringer m.m.

Motiverende/coachende samtaler

Opbygning af selvtillid/selvværd og 
mestringssamtaler

Udvikling af jobrettede kompetencer

Løbende dokumentation og evaluering

Løbende dokumentation og evaluering
og evt. justering af indsatsen 


