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Resumé 
Rapporten skal dokumentere Huset Venture Aarhus’ beskæftigelsesfaglige indsats for borgere i Aarhus 
Kommune i 2018. I alt har 48 borgere afsluttet et forløb i regi af Huset Venture Aarhus i 2018, heraf indgår 
45 i rapportens statistik. Den samlede vægtede succesrate, der er målt på opnåelse af visitationens 
formål, udgør 91,2 %, hvilket vi anser som en stor succes. Borgernes samlede vægtede arbejdsmarkeds- og 
uddannelsesparathed er 51 %. Tallet skal ses i lyset af, at et forløb i Huset Venture i nogle tilfælde blot 
udgør et skridt på vejen i en større kommunal indsats for den enkelte borger mod at blive arbejdsmarkeds- 
og/eller uddannelsesparat, og desuden, at det i nogle forløb viser sig ikke at være realistisk for borgeren at 
blive arbejdsmarkeds- eller uddannelsesparat. 90,8 % af alle borgere vurderer at have fået udbytte af 
deres forløb. Dette anser vi som et meget vellykket resultat. 
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1. Indledning 
Denne rapport er udarbejdet til Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning og skal dokumentere Huset 
Ventures indsats for borgere visiteret af Aarhus Kommune til et beskæftigelsesrettet forløb i Huset 
Venture. Dokumentationen vedrører alle afsluttede forløb i 2018. Rapporten indeholder beskrivelser af den 
socialfaglige indsats og Huset Ventures fire forskellige forløb. Herefter præsenteres dokumentation for tre 
af forløbene og resultater forbundet hermed.1 Alle data er indhentet fra Huset Ventures dialog-, 
dokumentations- og evalueringsværktøj VID.2 Dokumentationen består primært af kvantitative resultater, 
men i et afsnit indgår også kvalitative data bestående af borgernes egne beskrivelser af deres udbytte af 
forløbet. Rapporten afsluttes med en konklusion for hver af de tre typer forløb, der er dokumenteret, og 
herefter de samlede resultater for alle forløb.   

2. 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 samt personer i ressourceforløb. 
 
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 jobtræningsbaner med særlig vægt på 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 målgrupperne.  
 
At de to søjler interagerer, betyder, at den enkelte borger får skræddersyet et individuelt tilrettelagt forløb 
indeholdende jobtræningsbaner 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. 
 
 

  

                                                           
1
 Mentorforløbene er ikke registreret som selvstændige forløb. Derfor inddrager dokumentationen kun tre typer 

forløb.  
2
 VID står for Viden, Indikator og Dokumentation. VID er en digitalt funderet metode, der anvendes som dialog-, 

evaluerings- og dokumentationsværktøj i den beskæftigelsesorienterede indsats. I VID samles viden om indsatsens 
forløb og borgerens udvikling samt de udfordringer, borgeren har i forhold til at komme i beskæftigelse. VID er 
udviklet af Huset Ventures Videncenter. For yderligere information se Metodebeskrivelsen for VID (2018).  
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3. 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, herunder både de sociale, sundheds og 

faglige aspekter. Indsatsen er kendetegnet ved følgende: 

 

Borgeren er i centrum 

Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i borgerens ressourcer, kompetencer og ønsker for 

fremtidig beskæftigelse. Herefter justeres indsatsen 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 tro på 

udvikling og forandring.  

 

Målrettet og resultatorienteret 

Ved anvendelse af Huset Ventures eget udviklede dialogværktøj VID3 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 sin 

kompetencegivende efteruddannelse. Der ydes en individuel, behovsorienteret og fleksibel indsats, hvor 

tilgangen og de anvendte metoder sikrer en forandringsproces med fokus på muligheder og udvikling. 

 

Dokumentation 

Alle forløb afsluttes med en statusrapport, der beskriver de hensigtsmæssige tilpasninger, der skal 

iværksættes i forbindelse med borgerens beskæftigelse og desuden borgerens fremtidige muligheder. 

Forandringsprocessens resultat dokumenteres og vedlægges i form af en illustrativ spindelvævsmodel.  

                                                           
3
 Se beskrivelse af VID i rapportens Indledning, Afsnit 1.   
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I slutningen af året indgik Huset Venture nye rammeaftaler med Aarhus Kommune for 2019. Her er fokus i 

endnu højere grad rettet mod beskæftigelse. Selvom de nye rammeaftaler først er gældende fra 

henholdsvis 1/12 2018 og 1/1 2019 og således ikke er relevante for denne rapport, er det øgede fokus på 

beskæftigelse, herunder jobskabelse og praktik, allerede indledningsvist påbegyndt i den socialfaglige 

tilgang fra medio 2018.  
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4. Beskrivelser af de forskellige forløb 

4.1. 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: 

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

 
Tilbagemelding til jobkonsulent: 
Hver 3. måned skrives en kort status. 
Løbende kontakt til ansvarlig jobkonsulent, når behov skønnes. 
Fyldig afsluttende rapport skrives med en opsummering af hele forløbet. 
 
Hovedlinjer i forløbet: 
Individuelle støttende samtaler  
Coaching  
Mentaltræning 
Privatøkonomisk overblik 
Professionel hjernetræning 
Kompetenceafklaring 
Interne og eksterne praktikker  
Jobcoaching  
Samtaletræning  
Professionelt CV. 
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4.2. Huset Venture – Individuelt tilrettelagt forløb (Fra indsatsklar til jobklar) 
 

Tilbud nr: 62407. 
 
Pladser: 30 løbende pladser. 
 
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. Jobkonsulenten 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, observeres og udvikles? 
 
Tilbagemelding til jobkonsulent: Hver 4. uge sendes en kort status til jobkonsulenten. 
Forløbet afsluttes med et skriftligt afslutningsnotat til jobcentret (1 til 2 sider). 
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4.3. Vejledning og opkvalificering ved Topkærgaard/Huset Venture  
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 karakter i form af diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, posttraumatisk stresssyndrom, 
traumer, dårligt selvværd, depression og lignende.  
 
Målsætning: At afklare borgerne ift. uddannelse  eller job. 
 
Resultatmål: 70 % af målgruppen vurderes uddannelsesparate eller overgår til en virksomhedsrettet 
indsats efter endt forløb. 
 
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. 
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4.4. Mentorforløb  
Mentorforløb kører typisk i tre måneder efter et afsluttet ressourceforløb, individuelt tilrettelagt forløb 
eller et forløb ved Topkærgaard. 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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5. Dokumentation 

5.1. Afsluttede borgere fordelt på de forskellige forløb 
 
 

 
 

 
 
I det første diagram ses fordelingen af antal borgere, der har afsluttet et forløb i 2018 (jf. beskrivelser af de 
forskellige forløb). I det andet diagram fremgår tallene i procent. Af diagrammerne ses, at cirka 2/3 af 
forløbene er gennemført som ressourceforløb og cirka 1/3 af forløbene er gennemført som individuelt 
forløb, mens kun tre borgere (7 %) har gennemført et forløb ved Topkærgaard. Dette skyldes, at denne type 
forløb blev udfaset medio 2018.4  
 
Tallene for mentorforløbet fremgår ikke i diagrammerne, da mentorforløb i praksis fungerer som en 
forlængelse af et af de tre øvrige forløb og således, efter aftale med Aarhus Kommune, ikke er registreret 
som selvstændige forløb. I alt har syv borgere gennemført et mentorforløb enten efter et ressourceforløb, 
et individuelt forløb eller et forløb hos Topkærgaard. 
 
Foruden tallene i diagrammet har yderligere tre borgere afsluttet et forløb i 2018 i regi af Huset Venture. 
Disse fremgår ikke i statistikken, idet ’Efter endt forløb’-skemaet i evalueringsværktøjet VID ikke er blevet 
udfyldt, da forløbene blev afsluttet grundet sygdom, og da der ikke har været mulighed for efterfølgende 
kontakt.  
 

  

                                                           
4
 Den sidste borger afsluttede sit forløb ved Topkærgaard den 1/6 2018. 
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5.2. Forløbenes varighed 
 

 
 
I det ovenstående diagram er forløbenes varighed, fordelt på de forskellige typer indsatser, angivet. Det 
kan ses, at ressourceforløbene gennemsnitligt er længere end de to andre typer forløb, og kun 
ressourceforløbene varer 18 måneder eller længere. Dette skyldes, at borgere, der er visiteret til 
ressourceforløb, typisk har mere komplekse både sociale og helbredsmæssige problemstillinger end de 
borgere, der visiteres til individuelle forløb og forløb ved Topkærgaard, hvilket har betydning for 
beskæftigelsen.  
 

5.3. Resultater for, hvad der sker efter forløbene  

5.3.1. Resultater for, hvad der sker efter de forskellige forløb 
 

 
 
NB. Kategorien ’Uddannelse’ indeholder både STU og ordinær uddannelse. Kategorien ’Andet’ indeholder fx barsel, 
forløb på Hjerneskadecentret og pause/ro.   

 
Ovenstående diagram viser, fordelt på de tre indsatstyper, hvad der skal ske for borgerne efter endt forløb i 
Huset Venture. Dette er registreret i VID på tidspunktet for afslutningen af den enkeltes forløb. I 
diagrammet ses, at 33 % af de borgere, der har deltaget i forløb ved Topkærgaard, efterfølgende har fået 
tilkendt førtidspension. Dette skal dog ses i lyset af, at kun få borgere er registreret som deltagere af 
forløbet ved Topkærgaard i 2018. Procentsatsen svarer derfor kun til en enkelt borger.  
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5.3.2. Samlede resultater for, hvad der sker efter forløbene 
 

 
 
I ovenstående diagram ses de samlede resultater for, hvad der sker efter forløbene.  
 

5.4. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed 
 

 
 
Diagrammet viser, for hver type forløb, hvor mange procent af de deltagende borgere der efter forløbenes 
afslutning blev erklæret arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparate. Evalueringsværktøjet og metoden 
VID er anvendt til at måle på læringsprocessen og transformationen gående fra aktivitetsparat til 
arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparate. VID måler både stagnation, progression og regression, hvor 
resultaterne medtages i den afsluttende rapport til den enkelte borgers jobkonsulent. Resultaterne kan 
også med fordel anvendes, når borgerens sag skal vurderes i rehabiliteringscenteret med henblik på 
godkendelse til fleksjob, førtidspension m.m. 
 
Fordelingen i diagrammet kan blandt andet forklares 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 arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparathed. Borgere, der er visiteret til ressourceforløb, 
har som tidligere nævnt typisk mere komplekse både sociale og helbredsmæssige problemstillinger, end de 
borgere, der visiteres til de øvrige forløb, hvilket indvirker på beskæftigelsen. Dette kan forklare, at det er 
her, den laveste procentsats ses (43 %).  
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For de individuelle forløb stemmer tallet for borgernes opnåede arbejdsmarkeds- og/eller 
uddannelsesparathed overens med tallet i 2017. Derimod er tallet for ressourceforløb steget med 10 % (fra 
33 % i 2017 til 43 % i 2018). Ved forløbene på Topkærgaard er procentsatsen næsten steget med det 
dobbelte (fra 35 % i 2017 til 67 % i 2018). Resultatmålet5 for forløbene på Topkærgaard, der er sat til 70 %, 
er således nået med en lille margen på 3 %. 6  
 
Den samlede vægtede arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed er 51 %.7 Således er 51 % af alle borgere 
efter endt forløb i regi af Huset Venture i 2018 blevet arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparate. At en 
borger ikke er blevet arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparat, kan skyldes, at Huset Venture i nogle 
tilfælde indgår i en større kommunal indsats, hvor forløbet blot bidrager til at hjælpe borgeren et skridt 
videre mod arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparathed, som udgør det langsigtede mål. For andre 
borgere kan det undervejs i forløbet vise sig slet ikke at være realistisk at opnå arbejdsmarkeds- og/eller 
uddannelsesparathed. Den samlede vægtede arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed er steget med cirka 
6 % fra 2017, hvor tallet var 45,3 %.8  

 

5.5. Borgerens vurdering af forløbsudbytte  

5.5.1. Diagram for borgernes vurdering af forløbsudbytte 
 

 
 
Diagrammet viser borgernes vurdering af, om de har fået udbytte af indsatsen fordelt på de forskellige 
typer forløb. Minimum 83 % og helt op til 100 % af borgerne vurderer indenfor de enkelte forløb at have 

                                                           
5
 Jf. beskrivelsen af forløb ved Topkærgaard, afsnit 4.3. 

6
 Dette skal dog ses i lyset af de meget få borgere, der ligger til grund for statistikken for Topkærgaard i 2018. 

7
 Den samlede vægtede arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed er udregnet for, at de enkelte typer forløb vægtes 

efter, hvor mange borgere der har deltaget. Regnestykket ser således ud: ((30 borgere x 43 %) + (12 borgere x 67 %) + 
(3 borgere x 67 %))/45 borgere = 51 %. (jf. første diagram i afsnit 5.1. og diagrammet for arbejdsmarkeds-
/uddannelsesparathed i dette afsnit).  
8
 Tallet for 2017 er udregnet på ny uden tal for NADA og Mentorforløb, som ellers indgår i diagrammerne for 2017. 

Regnestykket ser således ud: ((39 borgere x 33 %) + (30 borgere x 67 %) + (17 borgere x 35 %))/ 86 borgere = 45,3 %. 
Tallene er hentet fra diagrammer i dokumentationsrapporten fra 2017 (2017: 10, 13). 
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fået udbytte af indsatsen. Det samlede vægtede forløbsudbytte9 er beregnet til 90,8 %. Således vurderer 
90,8 % af alle borgere at have fået udbytte af deres forløb. Dette anser vi som et meget vellykket resultat.10  
 
Da forløbsudbyttet er vurderet af borgerne selv, stemmer resultaterne for dette ikke i alle tilfælde overens 
med, om forløbets formål er vurderet opnået af den socialfaglige konsulent.11 Borgeren kan således have 
opnået udbytte, selvom forløbets formål ikke er opnået.12 Men i ét tilfælde af de individuelle forløb 
vurderer en borger ikke at have fået udbytte af forløbet, selvom formålet for forløbet er opnået. Dette 
vurderes at kunne skyldes uenighed om borgerens behov mellem borgeren og dennes jobkonsulent, da 
formålet for forløbet fastlægges af den kommunale jobkonsulent.  
 

5.5.2. Borgernes beskrivelser af forløbsudbytte 
Borgerne er gennem metode- og evalueringsværktøjet VID blevet bedt om at beskrive, hvilket udbytte de 
har fået af deres forløb. I alt har 37 af de 45 borgere angivet en beskrivelse af deres udbytte.13 Ud fra en 
meningskondensering og kategorisering af borgernes beskrivelser har vi identificeret otte væsentlige 
temaer. Disse har vi formuleret i otte overskrifter for borgernes vurderede udbytte. Overskrifterne peger 
på, at udbyttet både kan være erhvervsrettet og kan relatere sig til øget trivsel og livskvalitet. Både de 
erhvervsrettede elementer og elementerne, der er rettet mod trivsel og livskvalitet, er dog 
sammenhængende, idet den helhedsorienterede tilgang i Huset Venture betyder, at det er en 
grundlæggende pointe, at øget trivsel og livskvalitet bidrager til at øge borgerens 
arbejdsmarkedsparathed.14 De otte overskrifter, der er formuleret for beskrivelserne, er:   
 

1. Udviklet arbejdsevnen/faglig opkvalificering 
2. Hjælp til jobsøgning/øget bevidsthed om job- eller praktikønsker 
3. Øget bevidsthed om evner, styrker og udfordringer, og hvordan disse enten bringes i spil eller 

håndteres (både erhvervsrettet og i andre sammenhænge)15 
4. Hverdagsmestring, herunder forbedring af vaner, struktur og/eller hukommelse 
5. Personlig udvikling, herunder øget selvværd og selvtillid 
6. Øget glæde/tilfredshed/energi 
7. Haft glæde af det sociale indhold i forløbet 
8. Fået støtte, sparring og følt forståelse og accept hos den socialfaglige konsulent og/eller 

praktikstedet. 
 
Nedenfor fremgår ti eksempler på borgernes beskrivelser af deres udbytte:  
 
Borger 1: ”Jeg har opnået en god relation og tillid til min socialfaglige konsulent.  
Større selvindsigt 
(endnu) bedre familieralationer 

                                                           
9
 Det samlede vægtede forløbsudbytte er udregnet for, at de enkelte typer forløb vægtes efter, hvor mange borgere 

der har deltaget i forløbet. Regnestykket ser således ud: ((30 borgere x 93 %) + (12 borgere x 83 %) + (3 borgere x 100 
%))/45 borgere = 90,8 %. Tallene er hentet fra første diagram i afsnit 5.1. og diagrammet i dette afsnit, 5.5.1. 
10

 Tallene for forløbsudbytte blev ikke dokumenteret i 2017 og kan derfor ikke medtages som 
sammenligningsgrundlag for tallene i 2018.  
11

 Jf. afsnit 5.6. 
12

 Dette gælder to borgere. 
13

 Også borgere, der har angivet ikke at have fået et udbytte af forløbet, har i to tilfælde udfyldt feltet. 
14

 Se fx Væksthusets Forskningscenters BeskæftigelsesIndikatorProjekt, BIP, der har foretaget en effektmåling af 
indsatsparate kontanthjælpsmodtagere (2012).   
15

 Herunder hører ’afklaring af arbejdsevne’. 
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Bedre accept af mig selv 
Mere voksen”. 
 
Borger 2: ”Har haft lyst til at "åbne" op for, hvad der rører sig i mig. 
Jeg har følt en stor støtte og virkelig følt mig hørt. 
Har også fået "værktøj" til at begrænse mig, pas på mig selv”. 
 
Borger 3: ”Jeg er blevet meget mere realistisk omkring min formåen og mine skånehensyn - hvad jeg kan og 
hvad jeg ikke kan. 
Det har været en lang og hård erkendelsesproces. Er blevet bedre til at sige fra. God kemi med social faglig 
konsulent - er blevet mødt og set og taget alvorligt.”. 
 
Borger 4: ”Bedre selvværd, bedre overblik, motion, rigtig mad (ikke kun pizza og rugbrød) vægttab, mere ro 
i perioder, fået indhold i dagligdagen.”. 
 
Borger 5: ”Udviklet større glæde og balance men stadig sårbar fra ydre påvirkninger. Fået redskab til at 
bevare roen i sindet.” 
 
Borger 6: ”Jeg har fået helt vildt meget hjælp til at komme dertil hvor jeg er nu. I praktik måske flexjob 
støtte og samtale har være fantasiske. [den socialfaglige konsulents navn] er et skønt/dejligt menneske der 
forstår at se ens behov og give gode feedbacks på hvad maner stærk i og at det nok skal gå. Jeg er mega 
taknemmelig for at have fået mulighed for et forløb ved Venture.”. 
 
Borger 7: ”CV, optimering og uddybelse, ift ansøgning. Praktik. [den socialfaglige konsulents navn] var til 
stor hjælp med cv og ansøgninger”. 
 
Borger 8: ”Er stille og roligt kommet tilbage til mit fag, da jeg er blevet opdateret i diverse programmer. Er 
mere i balance med mig selv.”. 
 
Borger 9: ”Mere selvtillid i forbindelse med at få bedre hukommelse, stabilitet og rytmer, mere afklaret med 
skånehensyn. Det er rart at blive mødt og accepteret som den man er og kommer med”. 
 
Borger 10: ”Rykket mig meget personligt.  
Har lært min egne grænser at kende. 
Bedre til at forstå hvad der er vigtigt, ifh til job 
Fået en hverdag med indhold 
Fået mange redskaber til at få det bedre og kommer aldrig ned i det hul igen.”. 
 

  



17 
 

5.6.  Succesrate 
 

 

Da alle forløb er individuelt tilrettelagt, og der dels er meget forskellige målkriterier for de forskellige 
forløbsbeskrivelser og dels meget varierende kriterier for og formål med visitationen, har Huset Venture 
ført statistik på, om formålet for det enkelte forløb er opnået. Da forløbene kan være en del af en større 
kommunal indsats, vurderer vi, at dette er den bedste måde, hvorpå vores succesrate kan opgøres. 
Diagrammet viser således for hver type forløb, hvor mange procent af borgerforløbenes formål der er 
vurderet opnået af den socialfaglige konsulent. Mellem 90 % og 100 % af forløbene har nået formålet med 
visitation, og der er en samlet vægtet succesrate på 91,20 %.16 Dette er en væsentlig stigning både 
sammenlignet med succesrater for de enkelte typer forløb og den samlede vægtede succesrate fra 2017, 
hvor procentsatsen for de enkelte forløb lå på hhv. 79 %, 73 % og 59 %,17 mens den samlede vægtede 
succesrate var 77,78 %.18 Den samlede vægtede succesrate er således steget med 13,4 % fra 2017 til 2018. 
Både procentsatserne for succesraten og stigningen i den samlede vægtede succesrate anser vi som en stor 
succes.  
 
Samlet set blev formålet med visitationen ikke vurderet opnået i 9 % af borgerforløbene.19 Af de 9 % er 75 
% af forløbene blevet afbrudt før tid, hvilket vurderes at være forklaringen på, at man ikke er nået i mål 
med formålet med disse visitationer.20 
 

  

                                                           
16

 Den samlede vægtede succesrate er udregnet for, at de enkelte typer forløbs succesrate vægtes efter, hvor mange 
borgere der har deltaget i forløbet. Regnestykket ser således ud: ((30 borgere x 90 %) + (12 borgere x 92 %) + (3 
borgere x 100 %))/45 borgere = 91,2 %. Tallene er hentet fra første diagram i afsnit 5.1. og diagrammet i dette afsnit 
5.6. 
17

 Her er procentsatsen for mentorforløb udeladt (95 %), da vi ikke længere angiver disse som adskilte forløb. (Jf. afsnit 
5.1.).  
18

 Jf. dokumentationsrapporten for den beskæftigelsesrettede indsats ved Huset Venture fra 2017.  
19

 Dette svarer til fire forløb. 
20

 Dette svarer til tre ud af de fire forløb.  
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6. Konklusion  

6.1. Konklusion for de enkelte forløb 

6.1.1. Ressourceforløb 
30 borgere fra Aarhus Kommune har afsluttet et ressourceforløb i Huset Venture i 2018, hvilket svarer til 67 

% af alle borgere, der har afsluttet forløb i Huset Venture i 2018. Forløbenes varighed var mellem 3 og 24 

måneder.  

 

Succesraten for ressourceforløbene er 90 %. Således har 90 % af de borgere, der har afsluttet et 

ressourceforløb i 2018, nået formålet med visitationen. Dette er en stigning på 11 % fra 2017.  

 

43 % af borgerne i ressourceforløb er blevet arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparate. Det er en 

stigning med 10 % fra 2017. 

 

93 % af borgerne vurderer at have fået udbytte af at have deltaget i et ressourceforløb i Huset Venture.  

 

Efter forløbets afslutning er følgende planlagt for/af de borgere, der har deltaget i ressourceforløb: 

Fleksjob/skånejob: 3 % 

Praktik: 33 % 

Visiteret til andet forløb: 3 % 

Tilbage til jobcentret: 17 % 

Afventer rehabilitering: 23 % 

Førtidspension: 3 % 

Andet: 17 % 

 

6.1.2. Individuelle forløb (Fra indsatsklar til jobklar) 
12 borgere fra Aarhus Kommune har afsluttet et individuelt forløb (Fra indsatsklar til jobklar) i Huset 

Venture i 2018. Dette svarer til 27 % af den samlede gruppe borgere, der har afsluttet et forløb i Huset 

Venture i 2018. Forløbenes varighed var mellem 3 og 12 måneder. 

 

Succesraten for de individuelle forløb er 92 %. Det vil sige, at 92 % af de borgere, der har afsluttet et 

individuelt forløb i 2018, har opnået formålet med visitationen. Dette er en stigning på 19 % fra 2017.  

 

Af de borgere, der har afsluttet et individuelt forløb i 2018, er 67 % blevet arbejdsmarkeds- og/eller 

uddannelsesparate. Dette svarer til tallet fra 2017. 

 

83 % af borgerne i de individuelle forløb svarer ja til at have fået udbytte af forløbet.  

 

Ved afslutningen af forløbet er følgende planlagt for/af de borgere, der har deltaget i et individuelt forløb:  

Fleksjob/skånejob: 17 % 

Uddannelse: 33 % 

Praktik: 17 % 
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Tilbage til jobcentret: 33 % 

 

6.1.3. Topkærgaard 
Tre borgere fra Aarhus Kommune har i 2018 afsluttet et forløb ved Topkærgaard i regi af Huset Venture. 

Det svarer til 7 % af alle borgere, der har afsluttet et forløb i Huset Venture i 2018. At kun få borgere har 

deltaget i denne type forløb, skyldes, at forløb ved Topkærgaard i regi af Huset Venture blev udfaset medio 

2018. Forløbenes varighed var mellem 6 og 15 måneder.  

 

Succesraten for forløbene ved Topkærgaard er 100 %. Det betyder, at 100 % af de borgere, der har 

deltaget i forløb ved Topkærgaard, har opnået formålet med deres visitation. Dette er en stigning på 41 % 

sammenlignet med tallet fra 2017.21  

 

67 % af de borgere, der har afsluttet et forløb ved Topkærgaard i 2018, er blevet arbejdsmarkeds- og/eller 
uddannelsesparate. Dette er næsten den dobbelte procentsats sammenlignet med tallet fra 2017.22 
Resultatmålet for forløbene på Topkærgaard, der er sat til 70 %, er således nået med en lille margen på 3 %.  
 

Af de borgere, der har deltaget i forløb ved Topkærgaard, vurderer 100 % at have fået udbytte af forløbet.  

 

Efter endt forløb er følgende planlagt for/af de borgere, der har deltaget i et forløb ved Topkærgaard: 

Tilbage til jobcentret: 33 %  

Førtidspension: 33 %  

Andet: 33 % 

 

6.2. Samlet konklusion 
I 2018 er der i alt blevet afsluttet 48 borgere fra Aarhus Kommune i Huset Ventures forløb, herunder er tre 

borgere ikke regnet med i statistikken i nærværende rapport grundet manglende udfyldning af det 

afsluttende skema i Huset Ventures metode- og evalueringsværktøj VID. De registrerede forløbs varighed 

var mellem 3 og 24 måneder.  

Den samlede vægtede succesrate er 91,2 %. Det betyder, at 91,2 % af alle borgere har nået formålet, der 

er formuleret i forbindelse med forløbenes visitation. De 91,2 % er en stigning på 13,4 % fra sidste års 

vægtede succesrate på 77,8 %. Vi anser både den samlede vægtede succesrate, der er høj, og stigningen i 

den samlede vægtede succesrate sammenlignet med tallet fra 2017 som en stor succes.  

 

Den samlede vægtede arbejdsmarkeds og uddannelsesparathed er 51 %. Dette er en stigning på cirka 6 % 
fra 2017. Tallene skal ses i lyset af, at Huset Venture i nogle tilfælde indgår i en større kommunal indsats, 
hvor borgeren i sit forløb i Huset Venture blot hjælpes et skridt på vejen mod arbejdsmarkeds- og/eller 
uddannelsesparathed, der udgør et langsigtet mål. For andre borgere, der er visiteret til Huset Venture, kan 
det blive klart undervejs i forløbet, at det ikke er realistisk at opnå arbejdsmarkeds- eller 
uddannelsesparathed.  
 

                                                           
21

 Den store stigning skal dog ses i lyset af de meget få borgere, der har deltaget i forløb ved Topkærgaard i 2018.  
22

 Jf. ovenstående fodnote. 
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I alt 90,8 % af alle borgere, der har afsluttet et forløb i regi af Huset Venture i 2018 vurderer at have fået 
udbytte af deres forløb. Borgernes beskrivelser af udbyttet angår både udvikling i forbindelse med 
erhvervsrettede elementer og i forbindelse med elementer relateret til trivsel og livskvalitet. Der er 
formuleret otte overskrifter for borgernes vurderede udbytte:  
 

1. Udviklet arbejdsevnen/faglig opkvalificering 
2. Hjælp til jobsøgning/øget bevidsthed om job- eller praktikønsker 
3. Øget bevidsthed om evner, styrker og udfordringer og hvordan disse enten bringes i spil eller 

håndteres (både erhvervsrettet og i andre sammenhænge)23 
4. Hverdagsmestring: forbedring af vaner, hverdagsstruktur eller hukommelse 
5. Personlig udvikling, herunder øget selvværd og selvtillid 
6. Øget glæde/tilfredshed/energi 
7. Haft glæde af det sociale indhold i forløbet 
8. Fået støtte, sparring og følt forståelse og accept hos den socialfaglige konsulent og/eller 

praktikstedet. 
 
Efter forløbenes afslutning er følgende planlagt for/af de borgere, der har deltaget i et forløb ved Huset 

Venture: 

Fleksjob/skånejob: 7 % 

Uddannelse: 9 % 

Praktik: 27 % 

Visiteret til andet forløb: 2 % 

Tilbage til jobcentret: 22 % 

Afventer rehabilitering: 16 % 

Førtidspension: 4 % 

Andet: 13 % 

 

Huset Venture bidrager således til at øge beskæftigelsen for borgere i Aarhus Kommune ved at tilbyde 

forløb med god dokumentation for, at formålet med forløbet opnås, at borgeren får udbytte af forløbet og 

når i mål med eller når et skridt nærmere arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsesparathed.  

 

Har du spørgsmål, kan der rettes henvendelse til nedenstående personer: 

 

Til rapporten 

Udviklingskonsulent 

Ditte Sehested Kuhlmann 

Mail: dittesk@husetventure.dk 

 

Til den socialfaglige indsats 

Souschef for Kursus og Afklaring 

Anette Simonsen Staal 

Mail: anettess@husetventure.dk 

 

  

                                                           
23

 Herunder hører ’afklaring af arbejdsevne’. 
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Til Huset Venture generelt 

Administrerende direktør  

Inge Bak 

Mail: Ingeb@husetventure.dk 
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