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Introduktion
Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. Selvom
dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter, der er udviklet under Rummelig imidt,
ligeledes føre andre positive effekter med sig end blot beskæftigelse.
Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange og beskrive diversiteten
i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for
fire forskellige borgere, der har været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så
forskellige case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som har opnået
beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for de officielle måltal og
skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser kan have forskellige effekter på forskellige
borgere af forskellige årsager. Case-beskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor
projektdeltagelsen havde positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde
udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.
Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer holdes anonymt, hvorfor
disse ikke bør angives ved navn.

/Rummelig imidt

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON 2

Her beskrives case-person X og dennes forhold til målgruppen.
Hvad er case-person for en type borger?
Hvordan passer person X med den opstillede målgruppe for projektet?
Hvorfor og hvordan er person X visiteret til deltagelse i projektet?
Borgeren er 55 år og er blevet fleksjobvisiteret i januar 2017. Borgeren har inden opstart i Brug for
hinanden været i fleksjob fra januar 2018 – maj 2019.
Borgeren er en selvstændig, igangsættende og engageret kandidat, som gerne vil tage ansvar og
handling for eget job.
Borgeren passer ind i den opstillede målgruppe, som er for fleksjobvisiterede og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere.
Borgeren er visiteret af sagsbehandler, da vi tror på, at borgeren selv kan tage kontakt med
virksomheder og skabe egne muligheder via facilitering af erhvervskonsulent.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Her beskrives, så konkret som muligt, de aktiviteter case-personen har deltaget i.
Hvilke forløb har case-personen været igennem?
I hvor lang en tidsperiode?
Hvilke konkrete aktiviteter/materialer/virksomhedspraktikker er blevet tilbud case-personen?
Hvad var begrundelserne for, at det netop var disse aktiviteter case-personen skulle igennem?
Borgeren har udfærdiget præsentationsark, som de 3 erhvervskonsulenter i projektet har haft med
rundt til forskellige virksomheder.
Borgeren har deltaget i frokostmøde sammen med 3 andre fleksjobkandidater og 3
virksomhedsledere.
Borgeren har været sat i spil til flere ”husalf-jobs” og har selv været meget aktiv med digitale
ansøgninger.
Borgeren har i perioden ikke deltaget i praktikker, da formålet har været at finde job.
Borgeren har deltaget i sparringsmøde med erhvervskonsulent efter mange afslag. I mødet taler vi
om, at CV muligvis kan afskrække virksomheden, når borgeren søger job som husalf, da borgeren
har mange erfaringer indenfor ledelse og psykologiske områder. Vi taler ligeledes om at gå ud og
vise, hvad borgeren er for en i et personligt møde, da borgeren har fantastiske personlige
kompetencer.
Slutteligt har UT et møde med virksomhed, som mangler en husalf med stærke personlige
kompetencer. Ut giver i den forbindelse borgerens præsentationsark.

BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET

Her beskrives, så konkret som muligt, de resultater case-personen fik ud af at være en del af
projektet. Dette kan være alle steder, hvor deltage i projektet har været med til at skabe
progression i case-personens situation. Her tages der udgangspunkt i de resultater, der kan ses lige
efter endt projektdeltagelse.
Kom case-personen tættere på arbejdsmarkedet?
Gennemgik case-personen en personlig udvikling grundet projektdeltagelse?
Borgeren fortæller selv i dag, at borgeren har fået en god forståelse af sig selv som menneske og
har fået selvtillid i kraft af at tro på egne personlige kompetencer. Det, som borgeren synes, er
svært, er, at der ikke har været ”hul igennem”, og at borgeren konstant har oplevet afslag samt
virksomheder, der ikke kontakter borgeren, selvom de har lovet erhvervskonsulenten dette. Så
borgeren har også oplevet modløshed og manglende tro på, at det rette job kom.
Borgeren fortæller, at borgeren fik særlig meget ud af sparringsmødet med erhvervskonsulenten,
hvor samtalen kun var rettet mod job, og hvordan borgeren på bedst mulig måde positionerede sig
selv på arbejdsmarkedet.
Borgeren fik også rigtig meget ud af frokostmødet, både at få skabt et netværk, men også at tale
med 3 virksomhedsledere og om, hvad der forventes, når man søger job. Borgeren gik fra mødet
med masser af selvtillid og tro på egne muligheder.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINGER/SUCCESKRITERIER

Her beskrives, så konkret som muligt, de faktorer, som efter jeres opfattelse var medvirkende til
resultaterne for lige netop denne case-person.
Var der dele af projektet, som virkede særligt godt for case-person X, eller var der udfordringer, der
i projektet ikke blev taget hånd om, som muligvis er grunden til at vedkommende fik andet udbytte
af projektet end forventet?
Hvad virkede særlig godt for case-personen?
Hvilke årsager var medvirkende til at case-personen fik mindre positive effekter ud af
projektdeltagelse?
Borgeren fik særligt meget ud af frokostmødet og sparring med erhvervskonsulenten og det at
have en fast kontakt til en erhvervskonsulent, som også nævnt i afsnittet ovenfor.
En af de udfordringer der har været for borgeren, er, at borgeren ikke har fået svar retur fra
virksomhederne, når vedkommende kontakter dem. Borgeren har oplevet, at det er svært at få og
skabe kontakten.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Her beskrives, hvis muligt, de resultater, der er opnået efter endt projektdeltagelse. Her med
henblik på resultater, der muligvis er opnået et stykke tid efter endt projektperiode.
Har I kendskab til case-personens situationen et stykke tid efter projektdeltagelse?
Har case-personen selv fundet job eller andet uden for projektdeltagelse?
Borgeren har fået job som husalf/blæksprutte.

ANDET

Er der resultater eller specifikke forhold, der var afgørende for case-personens situation, der ikke er
beskrevet i det ovenstående?

