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Side 2 2 

Cabi – en formidlingsmaskine 

• Samarbejde ml. 

jobcenter og 

virksomheder 

• Fleksjob og 

førtidspension 

• Virksomhedspraktik og 

løntilskud 

• Mentor 

• Socialøkonomi 

• Frivillige i 

beskæftigelsesindsats 



Side 3 

VirksomhedsnetværkCabi 

• Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 

• Et netværk for både virksomheder og jobcentre 

• Gratis medlemskab 

• Viden via arrangementer, erfagrupper og nyhedsbreve 

 



Side 4 

Cabi og socialøkonomi 

• Fokus på samarbejdet mellem jobcentre og 

socialøkonomiske virksomheder 

• Hvad kan jobcentrene bruge 

socialøkonomiske virksomheder til  

• Formidler viden fra Cabi og andre via web 
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Side 5 

Samarbejde mellem jobcentre 

• Allehånde og Jobcenter 

København, Specialindsats 

Handicap  

• Café Kaffegal og 

Arbejdsmarkedscenter Syd, 

Aarhus 

• Slotssøbadet og Jobcenter 

Kolding 

og socialøkonomiske virksomheder 

Konklusioner fra de tre cases 

• Én kontakt til jobcenter 

• Brug tid på at finde det rigtige match mellem 

borger og virksomhed 

• Klare forventninger, regelmæssig opfølgning og 

plan for forløb efter praktik 

• Socialøkonomiske virksomheder har specifik 

viden om borgere/målgruppen – til gavn for 

jobcentre 



Side 6 

 

Arbejdsmarkedscenter, Syd, Aarhus  

om det gode samarbejde: 

”Der, hvor det gode samarbejde opstår, er,  

når der er ærlighed mellem både virksomhed  

og jobkonsulent og ærlighed over for borgeren 

i forhold til, hvad der forventes af denne på  

virksomheden.  

Man skal turde at fortælle borgeren, hvad der  

er realistisk, hvilke forventninger der er til  

denne, og så skal der selvfølgelig være en  

enorm rummelighed og forståelse  

for borgeren.”  



Side 7 

Café Kaffegal om det gode samarbejde 

”For os er det gode samarbejde, når en  

jobkonsulent er proaktiv, selv følger op  

på, hvordan det går, og har en plan for,  

hvad der skal ske med borgeren under  

sin afklaring, men lige så vigtigt,  

at der også er en plan for, hvad  

der skal ske, når borgeren er færdig  

med sin afklaring hos os.”  
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Kontakt en af Cabis eksperter hvis 

du har brug for sparring eller 

rådgivning om det rummelige 

arbejdsmarked og virksomhedernes 

sociale ansvar. 

 

Det er gratis! 

 
Læs om eksperterne og temaerne på 

WWW.CABIWEB.DK 

Har du brug for et godt råd? 

Ring 86 12 88 55  


