
  

Dokumentationsrapport for        
den beskæftigelsesrettede     
indsats ved Huset Venture 

Rapporten indeholder beskrivelser af de respektive forløb samt en statistisk redegørelse og 
dokumentation for enkelte forløb, deres resultater og forløbenes succesrate målt på opnåelse 
af formålet med visitationen. Rapporten medtager desuden diverse udtalelser fra afsluttede 
borgere. Rapporten fremviser således en vægtete succesrate på  77,78 %- målt på de 
afsluttede forløbs målopfyldelse jf. visitationen.  Rapporten tager udgangspunkt i afsluttede 
forløb i 2017. 
     

Rapporten er udarbejdet af Marianne Dall 
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Resumé 
Det følgende indeholder et kort resume over Huset Ventures resultater på afsluttede borgerforløb i 2017 
visiteret fra Aarhus Kommune. 
 

Forløben fordeler sig således  
 

 
 

Resultat oversigt over de forskellige forløb 

 
 
 

39

30

22

17

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kerneaktivitet Individuelt
forløb

Mentorforløb Topkærgaard NADA

Forløbsfordeling

2017

I alt 109 borgere

1

6

1

7

16

2 1

5
2

6

2

16

1 1 1 21
3

7

2 1
3

1 1 1

19

0

5

10

15

20

Hvad sker der efter forløbet

Kerneaktivitet

Individuelt forløb

Topkærgaard

Mentorforløb



3 
 

Huset Venture – Skanderborgvej 277 – 8620 Viby J – Telefon 8628 3555                                                                                                                                             
 

Succesrate på de forskellige forløb 
 

 
 
Samlet set giver det en vægtet succesrate på 77,78 % 

Forløbenes varighed 
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Indledning 
Denne rapport skal dokumentere Huset Ventures indsats for borgere visiteret af Aarhus Kommune til et 
beskæftigelsesrettet forløb i Huset Venture. Dokumentationen tager udgangspunkt i afsluttede forløb i 
2017. 

Huset Venture 
Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for og med mennesker med nedsat 
arbejdsevne. Målsætningen i alle aspekter af Huset Ventures arbejde er at bringe udsatte borgere tættere 
på arbejdsmarkedet og allerhelst i beskæftigelse. 
  
Borgerne indenfor Huset Ventures målgruppe har ofte komplekse problemstillinger samt nedsat 
arbejdsevne. De figurerer typisk i grupperne: ledige fleksjobvisiterede, ledige kontanthjælpsmodtagere, 
personer på sygedagpenge, personer i ressourceforløb samt personer, der har mistet retten til offentlige 
ydelser og står uden forsørgelsesgrundlag. 
 
Huset Venture-konceptet er skræddersyet til at håndtere udfordringerne i inklusionen af mennesker med 
andre problemer end ledighed på arbejdsmarkedet. I Huset Venture er 90 % af medarbejderstaben 
fleksjobbere. At medarbejderstaben er bekendt med at have udfordringer i arbejdslivet, gør, at der kan 
etableres skånsomme træningsbaner med udvidet rummelighed og forståelse.  
Huset Venture-konceptet 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 målgruppen.  
 
At de to søjler interagerer, betyder, at den enkelte ledige får skræddersyet et individuelt tilrettelagt forløb 
indeholdende træningsbaner med reelle arbejdsopgaver i en virksomhed med et rummeligt miljø. Alle 
forløb er individuelt tilrettelagte og tager afsæt i borgerens ressourcer, kompetencer og ønsker for 
fremtiden. Derved sikres, at borgeren opnår en øget arbejdsmarkedsparathed, der i sidste ende er en af 
forudsætningerne for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  
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Den socialfaglige indsats 
Den socialfaglige tilgang og et forløb i Huset Venture har til hensigt at igangsætte en læringsproces, der 
skaber en forandring for borgeren; mod arbejdsmarkedsparathed, job eller uddannelse. Da borgeren ofte 
har komplekse problemstillinger, er den helhedsorienterede tilgang en forudsætning for, at indsatsen 
lykkes. Tilgangen har således fokus på hele borgerens situation og tager aktiv stilling til hovedlinjerne i 
indsatsen og forandringsprocessen. Indsatsen er kendetegnet ved følgende. 

Borgeren er i centrum 
Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens ressourcer, kompetencer og ønsker for 
fremtidig beskæftigelse. Indsatsen justeres løbende med udgangspunkt i borgerens udvikling og forandring. 
 
Den gode relation 
Borgeren tilknyttes den samme socialfaglige konsulent gennem hele forløbet. Der afholdes ugentlige 
samtaler, hvor tilgangen er anerkendende, tillidsskabende og fleksibel med en vedholdende en tro på 
udvikling og forandring.  
 
Målrettet og resultatorienteret 
Ved anvendelse af Huset Ventures eget udviklede dialogværktøj følges og måles processen løbende. Der 
måles på personlige, faglige og sociale kompetencer samt arbejdsrettet motivation og selvtillid. 
Resultaterne fremstilles illustrativt og danner udgangspunkt for dialog og løbende tilpasning af indsatsen. 
At borgeren kan følge med i sin egen forandringsproces skaber motivation og engagement.  
 
Tværfagligt samarbejde  
Da borgeren vil indgå i forskellige udviklings- og læringsforløb vil elementerne i indsatserne blive 
koordineret, så der skabes en fælles forståelse for borgerens forandringsproces og udarbejdes en fælles 
plan for opnåelse af målet.  
 
Virksomhedsorienteret 
Der etableres praktik enten internt eller eksternt i en virksomhed, hvor der tilbydes reelle arbejdsopgaver. 
Den socialfaglige konsulent følger borgeren i dennes praktik. Ved behov etableres flere praktikperioder.  
 
Kvalificerede medarbejdere 
Alle socialfaglige konsulenter er kvalificerede og dedikerede medarbejdere med hver deres 
kompetencegivende efteruddannelser. Der ydes en individuel, behovsorienteret og fleksibel indsats, hvor 
tilgangen og de anvendte metoder sikrer en forandringsproces med fokus på muligheder. 
 
Dokumentation 
Alle forløb afsluttes med en statusrapport, der beskriver borgerens skånehensyn og fremtidige muligheder. 
Forandringsprocessens resultat dokumenteres og vedlægges i form af en illustrativ spindelvævsmodel.  
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Beskrivelse af de forskellige forløb 
Alle forløb i Huset Venture er som udgangspunkt individuelt tilrettelagte. 
Huset Venture udbyder pt. fem forskellige forløb jf. samarbejdsaftalen med Aarhus Kommune. De 
respektive forløb adskiller sig særligt ift. hvilken målgruppe inden for kategorien af udsatte ledige, de retter 
sig imod, samt pris, indsats, afrapportering og formål. For overblikkets skyld angives de fem forløb uden 
indhold med deres respektive overskrifter, hvorefter de bliver beskrevet enkeltvis i det efterfølgende afsnit. 
De fem forløb, der pt udbydes, er: 

o Huset Venture – Kerneaktivitet (Ressourceforløb) 
o Huset Venture – Individuelt tilrettelagt forløb (Fra indsatsklar til jobklar) 
o Mentorforløb 
o Aftale om vejledning og opkvalificering ved Topkærgaard / Huset Venture 
o Funktionsuddannelse til regnskabsassistent niveau C. 

 

Jf. aftalen med Aarhus Kommune måles der pt. ikke på mentorforløb, hvorfor disse ikke er en del af denne 
rapports succesrate. Mentorforløb medtages i forløbsbeskrivelsen samt i antallet af afsluttede forløb, 
således at der er overensstemmelse mellem det samlede antal afsluttede forløb og antallet af borgere 
nævnt i denne rapport. 
For hhv. Kerneaktiviteten og Individuelt tilrettelagt forløb anvendes Huset Ventures egen udviklede metode 
og arbejdsredskab VID. Dette for dels at måle borgerens løbende udvikling, dels at sikre en professionel og 
kvalificeret helhedsorienteret indsats. 

Huset Venture – Kerneaktivitet (Ressourceforløb) 
Tilbud nr.: 480588 
 
Pladser: 15 løbende. 
 
Målgruppe: Ledighedsydelsesmodtagere med langvarig ledighed, som er bevilget et ressourceforløb. 
 
Varighed: Individuel. 
 
Daglig mødetid: Individuel. 
 
Timetal: Første 26 uger 2 timer om ugen. Efterfølgende 3 til 4 timer om ugen. 
 
Mål med indsats: 

o Ordinært arbejde 
o Arbejde på særlige vilkår 
o Uddannelse 
o Afklaring til førtidspension. 

 
Tilbagemelding til sagsbehandler: 

o Hver 3. måned skrives en kort status. 
o Løbende kontakt til ansvarlig sagsbehandler, når behov skønnes. 
o Fyldig afsluttende rapport skrives med en opsummering af hele forløbet. 

 
Hovedlinjer i forløbet: 
Individuelle samtaler. Coaching. Mentaltræning. Privatøkonomisk overblik. 
Professionel hjernetræning. Fredagscafé. Kompetenceafklaring.  
Interne og eksterne praktikker. Jobcoaching. Samtaletræning.  
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Profiltest. Professionelt CV. 

Huset Venture – Individuelt tilrettelagt forløb (Fra indsatsklar til jobklar) 
 

Tilbud nr.: 62407 
 
Pladser: 30 løbende. 
 
Målgruppe:  
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. 
Tilbuddet er for personer med begrænsninger i arbejdsevnen. 
 
Varighed: 
Op til 13 uger. Der kan aftales forlængelse. 
 
Daglig mødetid: 
Mødetiden aftales individuelt, hvor der tages hensyn til borgerens udfordringer og skånehensyn. 
 
Mål med indsats: 
Målet med udviklingsforløbet er overordnet, at borgeren via Huset Ventures indsats i form af coaching, 
målrettede aktiviteter og personlig udvikling får bedre muligheder for at kunne genindtræde på 
arbejdsmarkedet. Målet er at klarlægge muligheder, evner og kompetencer, der kan realiseres på 
arbejdsmarkedet. Sagsbehandleren udarbejder en målsætning for borgerens forløb. Hvad forventes det, at 
borgeren skal afsluttes til efter endt forløb, og hvad er der af særlige forhold, der skal tages hensyn til og 
observeres. 
 
Tilbagemelding til sagsbehandler: 
Hver 4. uge sendes en kort status til sagsbehandler. 
Forløbet afsluttes med et skriftligt afslutningsnotat til jobcentret (1 til 2 sider). 
 

Mentorforløb 
Mentorforløb kører typisk i 3 måneder efter afsluttet ressourceforløb eller individuelt tilrettelagt forløb. 
I et mentorforløb fungerer den enkelte socialfaglige konsulent som et ”efterværn”, når en borger prøver 
kræfter med et job, en uddannelse eller en ekstern praktik. 
Succeskriteriet er, at borgeren gennemfører forløbet med en god tilknytning til den eksterne virksomhed, 
enten i job eller praktik, eller er kommet godt i gang med en ny uddannelse.  
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Aftale om vejledning og opkvalificering ved Topkærgaard/Huset Venture 
Aftalens aktivitet:  
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 stk. 1. nr. 2. 
 
Antal pladser: 15 løbende pladser. 
 
Aftalens målgruppe:  
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. 
For målgruppen er det gældende, at der typisk er tale om mere end én udfordring, som gør det vanskeligt 
for den enkelte at få en fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der kan være udfordringer af 
psykisk karatker i form af diagnoser som ADHD, Asbergers syndrom, Post Traumatisk Stress, traumer, 
dårligt selvværd, depression og lignende.  
 
Målsætning: 
At afklare borgerne ift. uddannelse eller job. 
 
Forløbets varighed: 
Op til 13 uger med mulighed for forlængelse.  
 
Aktivitetens indhold: 
Som hovedregel skal alle forløbene køres som individuelle forløb, hvor hver borger er tilknyttet en 
socialfaglig konsulent fra Huset Venture og en mentor hos Topkærgaard.  
 
Timetallet er som udgangspunkt sammensat som følger.  
Samtaler med socialfaglig konsulent: 1 til 2 timer om ugen. 
Praktiske arbejdsopgaver enten ude eller inde: 12 timer om ugen. 
 
Forløbet er fysisk placeret ved Topkærgaard. 
 
Som grundmodel for alle forløbene arbejder den socialfaglige konsulent fra Huset Venture med følgende 
elementer: 
Støttende samtaler, coaching, selvtillid/selvværd, stresshåndtering, konflikthåndtering, afklaring af sociale 
kompetencer, kompetenceafklaring, gruppedynamik, samtaler i eget hjem. Privatøkonomisk overblik, 
mindfulness, mentaltræning, cafémiljø med oplæg og dialog om dagsaktuelle emner. 
 
Derudover er der følgende uddannelses- og jobrettede aktiviteter: 
Grundlæggende viden om uddannelse/arbejdsmarkedet, jobcoaching, profiltest, handleplaner, 
kompetenceprofil, CV, undersøgelse af uddannelsesmuligheder, skrive en ansøgning, samtaletræning, 
jobcafé i samarbejde med andre borgere i forløb. 
 
Der etableres et tæt samarbejde mellem Huset Venture og Topkærgaard, som tilbyder opkvalificering inden 
for følgende områder: 
Vedligeholdelse af eksisterende produktionsbygninger, butiksarbejde i økologisk gårdbutik, vedligeholdelse 
af grønne arealer samt etablering af natur og vildt områder, pasning af heste og andre husdyr, opgaver i 
økologisk kyllinge- og ægproduktion, arbejde med landbrugsmaskiner i drift og vedligehold. 
 
Resultatmål: 
70 % af målgruppen vurderes uddannelsesparate eller overgår til en virksomhedsrettet indsats efter endt 
forløb. 
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Funktionsuddannelse til regnskabsassistent niveau C. 
Regnskabsuddannelsen er målrettet ledige stillinger på deltid i små- og mellemstore virksomheder, der 
efterspørger arbejdskraft inden for regnskab og bogholderi.  
 
Målgruppe: 
Uddannelsen retter sig mod udsatte ledige, der modtager ledighedsydelse, kontanthjælp, dag- eller 
sygedagpenge. Da målgruppen ofte har komplekse problemstillinger, optages der max 6 borgere på hvert 
uddannelseshold. 
 
Målgruppens Udfordringer: 
Ovenstående målgrupper er ofte kendetegnet ved at have flere udfordringer og dermed komplekse 
problemstillinger. Disse gør, at den enkelte borger ofte har skånebehov, der bevirker, at vedkommende 
ikke er i stand til at følge et almineligt uddannelsestilbud. Regnskabsuddannelsen ved Huset Venture er en 
uddannelse på deltid, der foregår på små hold tilknyttet en socialfaglig konsulent. Tilgangen er 
helhedsorienteret, således at der sikres de bedste resultater ift., at den enkelte borger gennemfører 
uddannelsen og opnår beskæftigelse.  
 
Optagelseskrav:  
For at blive optaget på uddannelsen skal den enkelte borger have IT-kendskab på brugerniveau samt bestå 
Huset Ventures test i talforståelse. 
 
Regnskabsuddannelsens indhold: 
Borgeren tilknyttes samme socialfaglige konsulent gennem hele sit forløb. Konsulenten vil fungere som 
borgerens mentor. Formålet er at hjælpe og støtte den enkelte borger til at gennemføre uddannelsen samt 
give sparring og hjælp til jobsøgning m.m. 
 
Fagligt indhold: 
Borgeren bliver undervist i erhvervsøkonomi på niveau C indeholdende: 

o Grundlæggende bogføring i økonomisystemet e-conomic. 

o Opbygning af et regnskab i Excel. 

o Regnskabsteori og dens anvendelse i praksis. 

Eksamen: 
Den enkelte borger afslutter regnskabsuddannelsen med en eksamen ved Viden Djurs i Grenå på EUD: 
erhvervsuddannelse, merkantil, erhvervsøkonomi C. 
 
Jobrettet fokus:  
Undervejs i uddannelsesforløbet bliver der løbende arbejdet med udarbejdelse af CV og jobansøgninger. 
 
Undervisningslokaler: 
Undervisningslokalet er indrettet med en arbejdsstation med pc til hver borger samt projektor og tavle. Der 
er adgang til arbejdsrum, køkken og frokostlokale.  
 
Varighed:  
Uddannelsen forløber over 20 uger fordelt på fire dage med 12 undervisningstimer pr. uge. 
 
Uddannelsessted: 
Undervisningen foregår ved: Huset Venture, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. 
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Dokumentation  

Antallet af afsluttede borgere fordelt på de forskellige forløb 
Nedenstående illustration viser oversigten over fordelingen af antallet af borger, der har afsluttet et forløb 
jf. de fem forløbsbeskrivelser i 2017: 

 
 
De efterfølgende illustrationer dokumenterer resultaterne for de afsluttede borgere på de enkelte forløb. 
Resultaterne dokumenterer, hvad der sker med borgeren efter endt forløb fordelt på de forskellige 
forløbsbeskrivelser.  
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Resultatoversigt for de forskellige forløb i 2017 
Nedenfor vises resultaterne for forløbsbeskrivelserne for hhv. Kerneaktiviteten, Individuelt tilrettelagt 
forløb, mentorforløb samt Topkærgaard.   

Resultat fordelt på antal 

 
* Kategorien uddannelse indeholder både STU og ordinær uddannelse. 
 
N.B. Det har i praksis vist sig, at hovedparten af de visiterede borgere til Topkærgaard er 
ressourceforløbsborgere og ikke aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere jf. aftalen. De borgere, der 
er afsluttet i 2017 er alle visiteret til Topkærgaard i et ressourceforløb, hvorfor målopfyldelse for disse forløb 
følger betingelserne jf. forløbet ” Huset Venture – kerneaktivitet (ressourceforløb)”.  

16 af de 19 borgere der har afsluttet mentorforløb og figurere under ”ved ikke” skyldes, at vi i det første 
halve år af 2017 ikke målte på mentorforløb. Dette har vi gjort i resten af 2017. De øvrige borgere der 
figurerer under ved ikke skyldes brat ophør uden mulighed for efterfølgende kontakt. 

Forløbenes varighed  
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Resultat opgjort i procent 

 
*Kategorien uddannelse indeholder både STU og ordinær uddannelse. 
 
 
Alle resultater fremkommet i 2017 er dokumenteret ved anvendelsen af VID, slutnotater, borgrens egen 
oplevelse samt udtaleser fra de socialfaglige konsulenter, som har været tilknyttet den enkelte borger. 
 

Arbejdsmarkedsparathed 
Huset Ventures eget måleværktøj og metode, VID, måler på læringsprocessen og transformationen gående 
fra aktivitetsparat til arbejdsmarkedsparat. VID måler både stagnation, progression og regression, hvor 
resultaterne medtages i den afsluttende rapport til den enkelte borgers sagsbehandler. Resultaterne kan 
også med fordel anvendes, når borgerens sag skal vurderes i rehabiliteringscenteret mhp. godkendelse til 
fleksjob, førtidspension m.m. 
  
Fordelingen af borgere i forløb, der er blevet arbejdsmarkedsparate jf. forløbsbeskrivelserne, i 2017 ser 
således ud. 
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Den procentvise fordeling ift. opnåelse af arbejdsmarkedsparathed 

 
 
Fordelingen har især noget at gøre med, hvilke borgere der visiteres til hvilke forløb. Graden af komplekse 
problemstillinger samt længden af ledighed har afgørende betydning for evnen til at kunne opnå 
arbejdsmarkedsparathed. Opnåelse af arbejdsmarkedsparathed er ikke nødvendigvis formålet for alle 
forløb. Formålet kan også være at dokumentere, at opnåelse af arbejdsmarkedsparathed ikke vurderes 
muligt. 
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Succesrate 
Da alle forløb er individuelt tilrettelagt, og der dels er meget forskellige målkriterier for de forskellige 
forløbsbeskrivelser dels meget varierende kriterier og formål for visitationen, har Huset Venture ført 
statistik på, om formålet for det enkelte forløb er opnået jf. visitationen. Dette er den eneste måde, hvorpå 
vores succesrate kan opgøres. 
 

Opgørelse af succesrate fordelt på de enkelte forløbsbeskrivelser for 2017 

 
 
Ovenstående grafiske fremstilling viser Huset Ventures succesrate målt på opfyldelsen af formålet med den 
enkelte borgers visitation. Sammenlagt opnår Huset Venture en vægtet succesrate på 77,78 %, hvilket for 
vores vedkommende anses som en stor succes. Dette ikke mindst for den enkelte borger og Aarhus 
Kommune, men også for vores sociale formål – nemlig at arbejde for og med mennesker med nedsat 
arbejdsevne.  
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Konklusion 

Delkonklusion af forløbsbeskrivelser 

Kerneaktiviteten – Ressourceforløb 
Målet med Kerneaktiviteten er: 
Ordinær beskæftigelse, arbejde på særlige vilkår, uddannelse eller afklaring til førtidspension. 
 
Målgruppen til Kerneaktiviteten er: 
Ledighedsydelsesmodtagere med langvarig ledighed, som er bevilliget et ressourceforløb jf. lov om aktiv 
beskæftigelses indsats kapitel 12a § 68, hvor målgruppen defineres som følgende: 

§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats 
efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af 
indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er 
endvidere en betingelse, at personen 
1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, 
2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget 
tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller 
3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret 
beskæftigelsesmål.1 

 
For denne målgruppe er et forløb i Huset Venture oftest en del af en større indsats, hvorfor formålet med 
visitationen til Huset Venture også kan være at hjælpe den enkelte borger et skridt på vejen til at opnå det 
overordnende mål med et ressourceforløb – der jf. lovgivningen kan have en varighed på op til fem år. 
 
Derfor er Kerneaktivitetens succesrate målt på opnåelse af formålet med visitationen og ikke målet på lang 
sigt. 
 
I alt har 39 borgere afsluttet Kerneaktiviteten i 2017. Resultaterne fordeler sig således: 
1   borger er i fleksjob 
6   borgere er i praktik mhp. job 
1   borger er påbegyndt STU – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
7   borgere afventer en afgørelse i rehabiliteringsteamet, heraf afventer 1 godkendelse til førtidspension og  
16 borgere tilbagevisiteres til sagsbehandler 
2   borgere er sygemeldte med fysiske og eller psykiske lidelser 
1   borgere er tilkendt førtidspension 
5   ved ikke. 
 
Den vægtede succesrate for Kerneaktiviteten i 2017 er: 79 % 
 

  

                                                           
1 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ressourceforloeb/Hvad%20er%20ressourceforloeb.
aspx  

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ressourceforloeb/Hvad%20er%20ressourceforloeb.aspx
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Ressourceforloeb/Hvad%20er%20ressourceforloeb.aspx
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Individuelle forløb 
Målet med et individuelt forløb er: 
Borgeren får bedre muligheder for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet. Målet er at klarlægge 
muligheder, evner og kompetencer, der kan realiseres på arbejdsmarkedet. Sagsbehandleren udarbejder 
en målsætning for borgeren, der visiteres til forløb. 
 
Målgruppen: 
Aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. 
 
Da det er den enkelte borgers sagsbehandler, der udarbejder målsætningen, er succesraten alene målt ud 
fra den enkelte borgers formål med et individuelt forløb i Huset Venture. 
 
I alt afsluttede 31 borgere et individuelt forløb i 2017. Fordelingen af resultaterne ser således ud: 
2   borgere er kommet i fleksjob 
6   borgere er i praktik mhp. job 
1   borger er kommet i ordinær job 
2   borgere afventer rehabiliteringsteamet, begge til godkendelse af fleksjob 
16 borgere visiteres tilbage til sagsbehandler. 1 borger afsluttede Huset Venture forløbet grundet chikane 
1   borger er sygemeldt 
1   borger har modtaget NADA 
2   borgere ved ikke. 
 
Den vægtede succesrate for Individuelt forløb i 2017 er: 82 % 
 

Mentorforløb 
Målet med mentorforløb er: 
Den socialfaglige konsulent fungerer som efterværn for den enkelte borger, når denne starter i job, 
uddannelse eller praktik. 
 
Succeskriteriet er, at den enkelte borger gennemfører praktik eller uddannelse samt forbliver i job. 
 
22 borgere afsluttede et mentorforløb i Huset Venture i 2017. Jf. aftale med Aarhus Kommune måles der 
ikke på dette forløb. Huset Venture har dog i 2017 valgt at måle på om formålet med visitationen er opnået 
Efter sommerferien valgte vi også at dokumentere borgerens vej efter endt forløb. I sidste del af 2017 har 6 
borgere afsluttet et mentorforløb og de fordeler sig således 
1 borger har fået fleksjob 
1 borger har fået tilkendt førtidspension 
1 borger er i ekstern praktik mhp. job 
1 borger er tilbagevisiteret til jobcenteret 
2 borgere ved ikke. 
 
Den vægtede succesrate for mentorforløb i 2017 er: 95 %  
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Topkærgaard 
Målet med et forløbet er: 
At afklare den enkelte borger ift. uddannelse eller job. 
 
Målgruppen er:  
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. 
For målgruppen er det gældende, at der typisk er tale om mere end én udfordring, som gør det vanskeligt 
for den enkelte at få en fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der kan være udfordringer af 
psykisk karatker i form af diagnoser som ADHD, Asbergers syndrom, Post Traumatisk Stress, traumer, 
dårligt selvværd, depression og lignende. 
 
I praksis har det vist sig, at hovedparten af de visiterede borgere til Topkærgaard er 
ressourceforløbsborgere og ikke aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere jf. aftalen. De borgere, der 
er afsluttet i 2017 er alle visiteret til Topkærgaard i et ressourceforløb, hvorfor målopfyldelse for disse 
forløb følger betingelserne jf. forløbet ” Huset Venture – kerneaktivitet (ressourceforløb)”. 
 
Som tidligere beskrevet er et ressourceforløb i Huset Venture oftest en del af en større indsats, hvorfor 
formålet med visitationen til Topkærgaard også kan være at hjælpe den enkelte borger et skridt på vejen til 
at opnå det overordnende mål med et ressourceforløb – der jf. lovgivningen kan have en varighed på op til 
fem år. 
 
Derfor er succesraten på Topkærgaard målt på opnåelse af formålet med visitationen og ikke på målet på 
lang sigt. 
 
I alt har 17 borgere afsluttet et forløb på Topkærgaard i perioden i 2017. Resultaterne fordeler sig således: 
1 borger er kommet i fleksjob 
3 borgere afventer rehabiliteringsteamet mhp. godkendelse til fleksjob 
7 borger er tilbagevisiteret til sagsbehandleren og er ikke blevet arbejdsmarkedsparat. 
2 borgere har fået tilkendt førtidspension 
3 borgere ved ikke 
1 borger er visiteret til andet forløb 
 
Den samlede succesrate for Topkærgaard i 2017 er: 59 % 
 

Regnskabsassistentuddannelsen 
Formålet med uddannelsen er at afslutte uddannelsen med et eksamensbevis på C niveau ved Viden Djurs i 
Grenå på EUD: erhvervsuddannelse, merkantil, erhvervsøkonomi C. 
 
Målgruppen for uddannelsen er: 
Udsatte ledige, der modtager ledighedsydelse, kontanthjælp, dag- eller sygedagpenge. Da målgruppen ofte 
har komplekse problemstillinger, optages max 6 borgere på hvert uddannelseshold. 
 
Der har ikke været borger på uddannelsen i 2017. 
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Samlet konklusion 
Huset Venture har i 2017 afsluttet 109 forløb i kategorien udsatte ledige. Forsørgelsesgrundlaget er fordelt 
på hhv. ledighedsydelse, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og integrationsydelse. Den 
helhedsorienterende socialfaglige beskæftigelsesrettede indsats, der anvendes i Huset Venture, er sammen 
med konceptet målrettet udsatte ledige også kategoriseret som aktivitetsparate borgere. Målgruppen er 
ofte kendetagenet ved at have komplekse problemstillinger og kan have:  

 Ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet 

 Psykiske og/eller sociale problemstillinger 

 Nedsat arbejdsevne 

 Kognitive og/eller sproglige vanskeligheder 

 Ringe selvopfattelse 

 Psykiatriske problemstillinger. 

I den samlede konklusion ses her fordelingen af resultatet for alle forløbsbeskrivelser i 2017: 

Den gennemsnitlige procentvise resultatfordeling  

 
*Kategorien uddannelse indeholder både STU og ordinær uddannelse. 
 
Vægtet set opnåede 54,62 % af borgerne der afsluttede et forløb i Huset Venture i 2017, at blive 
arbejdsmarkedsparate – i alt 59 borgere. 
 
Den vægtede succesraten målt på opnåelse af formål jf. visitationen er 77,78 %, hvilket vil sige, at i alt er 
formålet med visitationen for 84 borgere ud af 109 opnået.  
 
Samlet set må den overordnede konklusion være, at Huset Ventures særlige koncept gør en stor forskel i 
den beskæftigelsesrettede indsats for udsatte ledige - både for den enkelte borger, Aarhus Kommune og 
samfundet generelt.  
 
Har du/I spørgsmål til denne rapport, kan der rettes henvendelse til nedestående personer: 
Spørgsmål vedrørende: 
 
Huset Venture generelt: 
Administrerende direktør: Inge Bak 
Mail: ingeb@husetventure.dk 
 

Datagrundlag og den socialfaglige indsats 
Udviklingschef: Marianne Dall 
Mail: marianned@husetventure.dk 
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