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for Kolding Kommune



Indledning 

I denne rapport gør vi i Huset Venture Kolding status over vores beskæftigelsesrettede udviklings- og afkla-
ringsforløb for borgere i Kolding Kommune. Som noget særligt for dette års statusrapport præsenterer vi både 
resultater for forløb, der er afsluttet i 2020, og for de nye typer forløb, som endnu ikke er afsluttet. Det gør vi for 
at give en foreløbig status på de nye forløbstyper, vi startede op 1. oktober 2020, og som fremadrettet vil være 
Huset Venture Koldings tilbud til borgere visiteret fra Kolding Kommune. 

De nye forløb adskiller sig fra vores tidligere forløb ved at have endnu større fokus på beskæftigelse og virksom-
hedsrettede indsatser. Herudover er målgruppen ændret, hvilket beskrives i afsnittet om forløbenes målgrupper. 
Da de nye forløb blev sat i gang, fik alle borgere, der allerede var i forløb i HVK1 , deres forløbstype konverteret 
til de nye typer forløb. 

De tre nye typer forløb:

• Job Form er for borgere, der har brug for støtte til at komme i job. I forløbet Job Form klædes borgeren på til  
 at kunne påbegynde en praktik i en ekstern virksomhed med henblik på fastansættelse.  

• Job Udvikling er for borgere, der har brug for en bredere og mere intensiv beskæftigelsesrettet indsats.  
 Borgere i Job Udvikling arbejder med motivation og med at skabe beskæftigelsesrettet udvikling, så borgeren  
 kan overgå til forløbet Job Form.  

• Job Afklaring er for borgere med lavt timetal, der har brug for en arbejdsevnebeskrivelse. Dette er således   
 forløbets formål, samt at støtte borgeren i forbindelse med et møde med kommunens rehabiliteringsteam.

Før borgeren kan komme i et af forløbene Job Form og Job Udvikling, skal borgeren til jobsamtale i HVK og her-
efter gennemføre et Introforløb, så vi kan få et dybere kendskab til den enkelte borger og derudfra tilrettelægge 
det fremadrettede forløb. 

Resultater
I 2020 afsluttede 23 borgere deres forløb i Huset Venture Kolding. De 23 blev alle henvist til Huset Venture 
Koldings tidligere forløbstyper, heraf blev 11 henvist til Individuelt tilrettelagt forløb for 30+, mens 3 blev hen-
vist til Individuelt tilrettelagt forløb Ung og 9 blev henvist til Ressourceforløb. 4 af borgernes forløb blev under-
vejs konverteret til HVK’s nye forløbstyper. Her blev 2 Individuelt tilrettelagte forløb 30+, 1 Individuelt tilrettelagt 
forløb Ung og 1 Ressourceforløb konverteret til 3 forløb af typen Job Afklaring og 1 forløb af typen Job Udvikling.

Forløb i Huset Venture Kolding afsluttet i 2020

 

16 af de 23 forløb blev gennemført og afsluttet som planlagt, mens 7 forløb blev afbrudt før tid. Årsagen til de 
afbrudte forløb er manglende fremmøde samt sygdom/forværring af helbredet. Gennemsnitslængden på forløb 
afsluttet i 2020 var 8,7 måneder. 

1  HVK = Huset Venture Kolding
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Antal borgere 23 9 2 8 1 3
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For at vurdere forløbenes succes er det vigtigt at se på formålet med det enkelte forløb. Formålet med forløbene 
kan være udvikling af arbejdsevnen, afklaring af arbejdsevnen og/eller beskrivelse af arbejdsevnen. Nogle forløb 
har kun et af de tre formål, mens andre har flere. 13 forløb har haft til formål at udvikle borgerens arbejdsevne, 
11 forløb har haft til formål at afklare borgerens arbejdsevne, mens 5 forløb har haft til formål at beskrive 
arbejdsevnen. Det, der skal udvikles, afklares eller beskrives, kan fx være skånehensyn, mødestabilitet, timetal, 
opgaveløsning, effektivitet, sociale kompetencer, evnen til at skabe struktur i hverdagen eller at oparbejde forstå-
else af forventninger fra arbejdsmarkedet. 

I diagrammet ovenfor ses, for hvor mange procent af hver forløbstype det vurderes2, at formålet er opnået. De 
forløb, hvor det vurderes, at forløbets formål ikke er opnået, skyldes i alle tilfælde borgerens manglende frem-
møde. Ser man på de nye forløbstyper, der blev afsluttet i 2020, vurderes det, at 100 % af borgerne har opnået 
formålet med forløbet. Resultatet ser vi som lovende for de nye forløbstyper. 

Ifølge vores opgørelse over forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der afsluttede deres forløb i 2020, modtager 9 
borgere kontanthjælp, mens 11 får ressourceforløbsydelse og 3 får uddannelseshjælp.

2 Som udgangspunkt bliver borgerne selv bedt om at vurdere, om formålet med forløbet er opnået. Deltager borgeren   
 ikke i besvarelsen af spørgeskemaet, besvares dette af den socialfaglige konsulent. 
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I diagrammet nedenfor ses, hvilken aktivitet borgerne har påbegyndt, efter deres forløb i Huset Venture Kolding 
blev afsluttet.
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Borgernes vurderinger af forløbene
Når vi dokumenterer resultaterne for borgernes forløb i HVK, anvender vi ikke blot kvantitative opgørelser, men 
også borgernes egne vurderinger af forløbet. Det gør vi - i tråd med vores fokus på borgerens centrum3 - fordi vi 
ser borgernes oplevelser som helt centrale indikatorer for forløbenes resultater og succes. 

83 % af borgerne vurderer, at de er blevet afklaret i forhold til kompetencer og fremtidige beskæftigelsesmulig-
heder under forløbet. Ligeledes vurderer 83 % af borgerne at have fået forbedret deres livskvalitet ved at deltage 
i et forløb i HVK. 

92 % af borgerne angiver at have fået udbytte af forløbet4.  Borgerne beskriver blandt andet, at de har fået 
udbytte i form af øget selvtillid, styrkede sociale kompetencer og klarhed i forhold til egne kompetencer i 
beskæftigelsessammenhænge. Følgende er eksempler på citater fra borgernes besvarelser:

• ”Jeg har haft noget at stå op til. Det har været godt for mig. Det er gode mennesker. Jeg vil til enhver tid   
anbefale Huset Venture til andre. Man får lov til at være den, man er, og det er der plads til.” 

• ”Jeg synes, at mine sociale kompetencer er blevet styrket. Jeg har fået mere selvtillid og tro på, at jeg kan   
finde ud af og klare nogle ting i forhold til et job.” 

• ”Jeg synes, at jeg har fået et større indblik i, hvad jeg har af kompetencer og kan tilbyde en arbejdsplads. Jeg  
har også fundet mere ro i mig selv og bedre fremtidssyn.”

• ”At opleve, jeg kan have et stabilt fremmøde, at jeg faktisk kommer ud ad døren, er store ting for mig.  
Får meget ud af samarbejdet med min konsulent i huset.” 

3 Se senere beskrivelse af vores tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens centrum. 
4 12 borgere har selv udfyldt besvarelserne i VID, mens resten af besvarelserne er blevet udfyldt af borgerens social-  
 faglige konsulent i HVK. Spørgsmålene, der går på, om borgeren vurderer at være blevet afklaret ift. kompetencer   
 og fremtidig beskæftigelse, samt om borgeren har fået forbedret sin livskvalitet og fået udbytte af forløbet, kan   
 ikke besvares alene af den socialfaglige konsulent. Ved disse spørgsmål er svargrundlaget derfor mindre end ved   
 de øvrige spørgsmål.

Ung kvinde med 4 forskellige psykiatriske diagnoser, 
hvoraf den ene er borderline, begynder et forløb i HVK. 

Kvinden har tidligere boet på psykiatrisk døgncenter, 
men flytter i egen bolig efter opstart i forløbet. Hun 
har tilknyttet 3 LAS § 85-støtter og får besøg i hjem-
met 4 gange ugentligt. 

Der arbejdes gennem forløbet med mødestabilitet, 
motivation og selvtillid samt øgning af timeantal, og 
der ydes støtte i forhold til at indgå i sociale relationer 
på en positiv måde. 

Kvinden påbegynder en virksomhedspraktik, da for-
løbet afsluttes, og hun udtrykker ønske om senere at 
påbegynde en uddannelse.

BORGERCASE:
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Foreløbige resultater for de nye forløb, opstartet 1. oktober 2020

Antal borgere i de nye forløb

I alt Introforløb Job Form Job Udvikling Job Afklaring

Antal borgere 34 11* 4 12 7

*Alle borgere i Introforløb er efterfølgende overgået til andre forløbstyper

3 af de borgere, der enten har deltaget i eller fortsat deltager i de nye typer forløb, er påbegyndt en praktik. 2 af 
praktikkerne er dog pauseret grundet corona. De 2 borgere nåede at være i praktik i hhv. 11 dage og 2 mdr. plus 
3 uger. Den 3. borger havde et praktikforløb, der varede 24 dage. 1 borger er overgået direkte fra et forløb til job. 
Denne borger har haft 2 forskellige jobs. 

1 borger, der påbegyndte sit forløb i 2018, er fortsat i et forløb i HVK. Borgeren er overgået til forløbstypen  
Job Udvikling. 

Målgrupper – de tidligere forløb og de nye
De tidligere forløb: De borgere, der blev visiteret til Huset Venture Koldings tidligere forløb, var udsatte ledige 
med komplekse problemstillinger såsom fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Det var mennesker med 
mange års ledighed bag sig, som derfor ikke havde en fast arbejdsidentitet. 

De nye forløb: Med vores nye forløb har målgruppebeskrivelsen ændret sig, idet hvert af de tre nye forløb har sin 
egen målgruppe. De nye målgrupper ser således ud: 

Forløb Job Form Job Udvikling Job Afklaring

Målgruppe

• Borgere, der er motiveret 
for jobindsats

• Borgere med tidligere 
tilknytning til arbejdsmar-
kedet

• Borgere med indsigt i egne 
ressourcer/barrierer

• Borgere med færre kom-
plekse problemstillinger 
udover ledighed

• Borgere uden behov for 
længerevarende helbreds-
mæssig udredning eller 
behandlingsforløb

• Borgere med behov for 
opbygning af motivation 
for en beskæftigelsesrettet 
indsats.

• Borgere med komplekse 
problemstillinger udover 
ledighed

• Borgere med behov for 
opbygning af motivation 
for en beskæftigelsesrettet 
indsats

• Borgere med behov for 
støtte for at opnå indsigt i 
egne ressourcer og barri-
erer

• Borgere med komplekse 
problemstillinger udover 
ledighed.

• Borgere med lavt timetal

• Borgere med behov for en 
arbejdsevnebeskrivelse

• Borgere, der ikke har behov 
for yderligere lægelig/
medicinsk udredning.
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Huset Venture Kolding er et arbejdsfællesskab 
Omdrejningspunktet i Huset Venture Kolding er værkstederne, 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 
lægger vi stor vægt på at løse reelle kundeopgaver, og det giver borgerne selvtillid.

Vores udgangspunkt er borgerens centrum 
I Huset Venture Kolding arbejder vi, i overensstemmelse med Kolding Kommunes strategi for Selvværd og Sam-
menhæng, med borgerens centrum. I modsætning til at sætte borgeren i centrum gør vi borgerens centrum til 
omdrejningspunkt for forløbet. Vi tager således udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, prioriteringer og 
værdier samt mål, drømme og ressourcer for at skabe en helhedsorienteret indsats, der er meningsfuld for borge-
ren. Først når vi forstår den enkelte borger, kan vi skabe gode løsninger sammen. 

Huset Venture Koldings digitale indsats under corona-pandemien
Grundet suspension af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020, har vi i Huset Venture Kolding arbejdet med digi-
tale indsatser for at fastholde borgere i deres beskæftigelsesrettede udvikling, herunder sikre borgerens fortsatte 
fokus på arbejdsmarkedet samt tage hånd om, at den gode relation mellem borger og den socialfaglige konsu-
lent fastholdes. Den digitale indsats indeholder følgende tilbud: 

• Individuelle telefonsamtaler med afsæt i forløbets formål
• ABC-jobstrategi – skema sendes til borgeren
• Individuelle samtaler omkring CV – arbejdsmarkedskendskab
• Opfølgning i VID
• Fastholdelse af indsats – den gode relation
• Fastholdelse af indsats – virksomhedskonsulent
• Fokus på udviklingspunkter
• Walk and talk. 

Det fremadrettede samarbejde 
Ved resultaterne for Huset Venture Koldings tidligere forløbstyper vil vi især fremhæve vores høje succesrate  og 
borgernes egne vurderinger af deres udvikling i huset. Erfaringerne med at etablere forløb, hvor formålet opnås, 
og hvor borgerne oplever udbytte både i beskæftigelsessammenhæng og i forhold til deres generelle livskvalitet, 
har vi taget med i tilrettelæggelsen af vores nye forløb. Vi ser frem til at byde borgere i Kolding Kommune vel-
kommen til 3 nye forløbstyper, hvor vi i endnu højere grad vil fokusere på beskæftigelse og virksomhedsrettede 
indsatser.   

54-årig kvinde, der er i ressourceforløb i Kolding Kom-
mune, grundet en sygemelding i 2014 på baggrund af 
stress og angst, påbegynder et forløb i HVK. 

Kvindens kognitive funktionsniveau er påvist ved test 
til at være under normalområdet. Kommunen henviser 
til HVK for en afklaring af hendes arbejdsevne. 

Under forløbet er der fokus på coaching og personlig 
udvikling samt en gennemgående dialog med den 
socialfaglige konsulent om kvindens ressourcer og 
barrierer i beskæftigelsessammenhænge. 

Under forløbet udvides således kvindens kendskab til 
sine skånebehov, samt hvilke udfordringer der ligger i 
at få arbejdsliv og privatliv til at harmonere. 

Arbejdsevnen vurderes ved endt forløb til at være 
minimal til ikke eksisterende. Efter endt forløb tilken-
des hun førtidspension.

BORGERCASE:
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kolding@husetventure.dk  |  husetventure.dk

Huset Venture Kolding
Huset Venture Kolding er en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi producerer bæredygtige designprodukter.
Produkterne er lavet af genbrugsmaterialer og er designet og produceret af mennesker med reduceret 
arbejdsevne. De kunder, der handler hos os, tager derfor både et miljømæssigt og et socialt ansvar.

Vores erhvervsområder fungerer også som jobtræningsbaner for personer udenfor arbejdsmarkedet, hvor målet 
er et job eller at komme i gang med en uddannelse.

I vores hus tilbyder vi jobfunktioner indenfor følgende områder: 

Service
Kontor og reception
Produktion/værksted
Systue
Shop og showroom
Pakkeri 
Webshop og sociale medier


