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Randers kommunes CSR strategi
projektperiode 

• Projektperiode: august 2017- 31.december 2018

• FOKUS på at skabe flere jobmuligheder for potentielle jobkandidater fra 
kanten af arbejdsmarkedet via en målrettet virksomhedsindsats

• Tese 1: de rummelige virksomheder kan blive mere rummelige

• Tese 2: de virksomheder der ikke er rummelige kan motiveres til det 
gennem det gode eksempel



Organisering:

• Projektgruppe på tværs af afdelinger på jobcentret



Redskaber:
➢ 86 CSR virksomheder pt- målet er 150

➢ 52 casehistorier online til inspiration

➢ Forpligtende samarbejde med 
virksomhederne omkring afklarende 
praktikker, virksomhedspraktik og 
fleksjob





Kvalificering (min. 3 ud af 10 kriterier)
• Virksomheden tilbyder løbende praktik-, jobtrænings- og afklaringsmulighed for udsatte borgere

• Virksomheden tilbyder jobmulighed for ledige på kanten af arbejdsmarkedet

• Virksomheden tager et menneskeligt socialt ansvar med jobsigte for den rette.

• Virksomheden engagerer sig i socialøkonomiske aktiviteter og/eller har en beskrevet målsætning for arbejdet på området.

• Virksomheden har haft eller har mindst 1 fleksjobber ansat

• Virksomheden indgår konkrete aftaler med borgeren og tilrettelægger arbejdstid, jobindhold og skånehensyn individuelt.

• Virksomheden har en aktiv personalepolitik med plads til mangfoldighed i medarbejderstaben.

• Virksomheden udviser ordentlighed – i forhold til løn, arbejdsvilkår og efter gældende lovgivning etc.

• Virksomheden gør brug af mentorer

• Virksomheden gør en indsats i forhold til forebyggelse og fastholdelse



Testimonials

”Det er min filosofi, at alle har brug for at mærke, at de 
bidrager med noget. Det er en filosofi, jeg selv tror fuldt og fast 
på, og som jeg forsøger at brede ud i hele virksomheden. Det 
kommer alle medarbejdere og praktikanter til gode, at der er 
plads til, at de tager ejerskab over deres egne arbejdsområder, 
og jeg oplever, at det motiverer dem til at yde det, de kan - og 
faktisk lidt mere”

Direktør Robert Nyborg Jæger, Batco Nordic



Testimonials

” Det skal give mening. Man skal have en god balance i forhold 
til at have et forløb – så det i sidste ende bliver meningsfyldt 
både for virksomhed og for praktikant samt for de resterende 
medarbejdere (…) Det er også PR skabende at tage et socialt 
ansvar. En virksomhed som vores kan endda opleve 
leverandører og samarbejdspartnere etc., der forlanger, at vi 
tager det ansvar, før et samarbejde overhovedet kan komme på 
tale. ”

Direktør Per Hastrup, Prodan A/S



Testimonials

”Jeg oplever, at det, at have praktikanter, kan give 
anledning til refleksion over, hvorfor vi arbejder, som 
vi gør. Ved løbende at introducere praktikanter for 
vores arbejdsopgaver, så bliver vi bevidste om, hvad vi 
gør - og det inspirerer til at gøre tingene anderledes. ”

Leder Jesper Bjerre, Randers Kloster



Resultater for borgergruppen

- det viser at indsatsen ”nytter”

Er der nogen der 
kan bruge mig?

Chance søges



50 ledige og potentielle jobkandidater fra start
• 12 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
• 4 jobparate kontanthjælpsmodtagere
• 19 fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere
• 4 integrationsborgere
• 11 sygedagpengemodtagere

-





AKTUEL STATUS



• 4 er i beskæftigelse (yderligere 4 er i beskæftigelse eller uddannelse, men vi mangler slutskema)



1 er raskmeldt og på dagpenge



15 er aktuelt i virksomhedspraktik



14 er i andet virksomhedsrettet forløb (evt. ved anden aktør)



12 er pt. ikke i et forløb  (pga. skift til anden indsats, manglende samarbejde fra borgeren eller 
sygdom)



Fokus på måltal

Den borgerrettede indsats:

• Mere end 13 i borgergruppen skal være selvforsørgende

Den virksomhedsrettede indsats

• 150 CSR virksomheder

• 900 udbudte virksomhedspraktikker

• Øget samarbejde omkring det rummelige arbejdsmarked



Næste skridt

• CSR event 7.juni         øget opmærksomhed          inspiration til andre 
virksomheder

• Flere CSR overrækkelser øget opmærksomhed        inspiration til 
andre virksomheder

• Flere CSR case historier          øget opmærksomhed          inspiration til 
andre virksomheder


