Casebeskrivelser – Brug for hinanden, Silkeborg Kommune 3

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 3

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 43 år og fleksjobvisiteret. Borgeren har følgende udfordringer og søger fleksjob på 4-6
timer ugentligt:
Funktionsevnen er nedsat som følge af opmærksomhedsforstyrrelse (uden hyperaktivitet),
generaliseret angst og OCD. Kommer til udtryk ved, at borgeren er meget let stressbar, har
vanskeligheder med at bevare fokus, overblik og struktur samt personlighedsmæssige udfordringer
primært ved bekymringstendens og perfektionisme.
Borgeren er supersød og imødekommende, hvor arbejdsgiver og erhvervskonsulent ikke ser
udfordringerne, hvilket umiddelbart er til borgerens fordel.
Borgeren passer ind i målgruppen, da borgeren godt kan varetage samtalen selv med
virksomheder, og er engageret i at varetage jobsøgning og samtaler på egen hånd.
Borgeren er visiteret ind i projektet af sagsbehandler med opstart 2. maj 2019 til 16. november
2019.

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 deltaget i samtale med erhvervskonsulenten, hvor borgeren er blevet bedt om at
udfylde præsentationsark inden.
Borgeren har været sat i spil til 3 jobs i den 7 måneders ledighedsperiode, hvor borgeren får det
sidste job.
Borgeren har ikke deltaget i virksomhedspraktik i perioden, da borgerens formål kun var job.
Borgeren har deltaget i frokostmøde i maj 2019, hvor borgeren var meget positiv efterfølgende, da
vedkommende fik sparret godt med de 3 virksomhedsledere og fik nogle ideer til at uddybe i sit CV
samt, hvordan borgeren skulle rette sine ansøgninger.
Borgeren har deltaget i jobbørs i september, hvor vedkommende var god til at netværke med de
forskellige virksomheder, desværre uden job på hånden efterfølgende, da borgerens timetal ikke
matchede de brancher, der var til stede.
Borgeren har deltaget i et oplæg med en fleksjob-kandidat i job.
Frokostmødet og sparring med erhvervskonsulenter er en del af projektet, samt at de 3
erhvervskonsulenter har haft borgerens præsentationsark med rundt i virksomheder, samt på
advisory board, dog uden held for dialog.
De andre var muligheder, der opstod undervejs, som borgeren gerne ville deltage i.

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 er kommet i job i november 2019, 6 måneder efter vedkommende starter i forløbet. Der
er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem projektdeltagelse og ansættelse i jobbet.
Men borgeren har fået fokus af erhvervskonsulent og har været mere synlig i deling i
virksomheder, så borgeren mener, at selvværdet er blevet styrket undervejs til at tro på egne
muligheder. Dog oplever borgeren, at det er svært at komme igennem på arbejdsmarkedet, når
ens effektivitet er så lille. Og der er ikke mange jobs, som borgeren har kunnet søge.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/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 har ikke fået så meget ud af projektdeltagelsen som ønsket, da borgeren ikke fik respons
fra de virksomheder, som borgeren kontaktede. Borgeren fortæller også, at borgeren ikke helt
vidste, hvad vedkommende skulle forvente, men har været taknemmelig for at have 2
erhvervskonsulenter, som vedkommende vidste delte vedkommendes præsentationsark rundt.
Borgeren synes, frokostmødet var en stor succes, da det gav mod og tro på egne evner og
muligheder.

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 selv fundet sit job, som borgeren startede i november 2019.

ANDET

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

