
 

  

  

   

  0   

    

MIDTVEJSEVALUERING   

HUSET VENTURE SERVICE 

  

Virksomhed, jobcenter og socialøkonomi   



  1  

 

Indholdsfortegnelse 
Indledning ................................................................................................................................................... 2 

Baggrund ..................................................................................................................................................... 2 

Evalueringens formål, fokus og metode ................................................................................................ 3 

Virkningsevaluering som metode ...................................................................................................... 4 

Datagrundlag .......................................................................................................................................... 4 

Læsevejledning .......................................................................................................................................... 5 

Huset Venture service ............................................................................................................................... 5 

Projektaktiviteter ....................................................................................................................................... 7 

Et forløb i Huset Venture Service ........................................................................................................... 9 

En servicemedarbejders arbejdsopgaver ............................................................................................. 10 

Lager og logistik ................................................................................................................................... 10 

Køkken ................................................................................................................................................... 11 

Returvarer .............................................................................................................................................. 11 

Målgruppe ............................................................................................................................................. 15 

Aktiviteter ............................................................................................................................................. 15 

Del- og slutmål ..................................................................................................................................... 17 

Målgruppe ............................................................................................................................................. 21 

Aktiviteter ............................................................................................................................................. 21 

Konklusioner og anbefalinger .................................................................................................................. 22 

Litteraturliste ................................................................................................................................................ 23 

 

 

 



  2  

  

    
Indledning  
I denne midtvejsevaluering samles de første erfaringerne fra Huset Venture Services projekt i Ikea 
Aalborg. Overordnet har denne del af evalueringen fokus på, hvordan projektet er organiseret 
samt hvordan der samarbejdes med Jobcenter Rebild og Ikea. Huset Venture Service er endnu 
ikke begyndt at sluse deltagere ind i projektet, så evalueringen af udviklings- og afklaringsforløb 
kan endnu ikke påbegyndes.  

Evalueringen er gennemført af Beskæftigelsesregion Nordjylland i efteråret 2014 i samarbejde med 
Huset Venture Nordjylland, Jobcenter Rebild og Ikea Aalborg.  

Baggrund  
Som socialøkonomisk virksomhed har Huset Venture 
Nordjylland stor viden om, hvordan personer med begrænset 
arbejdsevne inkluderes på en arbejdsplads, samt hvordan der 
tages hensyn til såvel fysiske som psykiske begrænsninger.  

Disse erfaringer kan med fordel udvikles og sættes i spil på 
andre virksomheder. På den baggrund indledte Huset Venture 
Nordjylland i 2013 et tæt samarbejde med Ikea og Jobcenter 
Rebild med det formål at udvikle nye metoder, som kan 
medvirke til at indsluse personer med begrænset arbejdsevne 
på arbejdsmarkedet. Der udover har projektet til formål at stille 
en prøvebane til rådighed for personer på kanten af 
arbejdsmarkedet, der har behov for afklaring eller 
opkvalificering. For en nærmere beskrivelse af målgruppe og 
indhold i projektet se kapitlet indsats og arbejdsmetoder. 

 
 
 

 
 
 
HUSET VENTURE NORDJYLLAND er 
en socialøkonomisk virksomhed, der 
varetager opgaver inden for økonomi, 
administration, IT, jobskabelse og grafisk 
arbejde. Virksomheden har 32 ansatte, 
som næsten alle har en begrænsning i 
arbejdsevnen. 
 
 
 
HUSET VENTURE SERVICE er et 
særskilt projekt finansieret af 
satspuljemidler, som er påbegyndt i 
januar 2014. Fokus er at udvikle 
arbejdsevnen for personer på kanten 
af arbejdsmarkedet – eksempelvis for 
personer i ressourceforløb.  Der løses 
konkrete opgaver i Ikeas køkken 
samt inden for lager og logistik samt 
returvarer. Læs mere om projektet og 
arbejdsopgaver i afsnittet en 
servicemedarbejders arbejdsopgaver.  
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Evalueringens formål, fokus og metode  
Evalueringen har til formål at dokumentere fremdriften i projektet med fokus på, hvordan 
organiseringen og samarbejdet fungerer imellem med Jobcenter Rebild, Ikea og Huset Venture 
Nordjylland.  

Derudover skal evalueringen bidrage til at sætte fokus på områder, der kan styrke samarbejdet 
og organiseringen i det videre forløb. Endelig kan der på baggrund af erfaringerne fra projektet 
uddrages læringspunkter, som andre jobcentre kan bruge i samarbejdet med socialøkonomiske 
virksomheder.   

Dette er den første erfaringsopsamling, der er gennemført i projektforløbet, og fra projektets start 
har evalueringen været planlagt med to overordnede fokuspunkter. I denne første 
midtvejsevaluering er fokus på organisering og samarbejde. I løbet af 2015 gennemføres anden del 
af evalueringen, der har fokus på, hvordan indsats og metoder fungerer.  

Evalueringen er opbygget efter principperne for virkningsevaluering, hvor omdrejningspunktet 
er sammenhæng mellem indsats og resultater, samt hvilke betingelser der skal være til stede for 
at nå de ønskede resultater. Evalueringen vil således belyse, om de på forhånd opstillede 
aktiviteter er gennemført, samt om de ønskede del- og slutmål er indfriet. Da dette er en 
midtvejsevaluering, vil der naturligvis være både aktiviteter og målsætninger, der endnu ikke er 
indfriet. Sigtet vil her være at belyse, om der er den fornødne fremdrift på de enkelte områder.   

Den indledende del af projektet har i høj grad været centreret om at skabe samarbejdsrelationer 
og opbygge ejerskab blandt projektets parter og ikke mindst sikre en forventningsafstemning.  
Eksempelvis Ikeas forventninger til, hvordan Huset Venture Service kan løse opgaverne. 
Jobcenter Rebilds forventninger til, hvilke deltagere der kan visiteres til projektet, eller HVS 
forventninger til de visiterede deltageres kvalifikationer og kompetencer.  

Ét grundlæggende formål med evalueringen er at se tilbage på det sidste års arbejde og belyse, 
om de ønskede resultater er opnået. Et andet og mindst lige så vigtigt formål er at stille skarpt 
på, hvordan arbejdet i den sidste halvdel kan forløbe. Evalueringen giver mulighed for at samle 
erfaringer og på den baggrund give anbefalinger til, hvilke aktiviteter der kan iværksættes i 
sidste del af projektperioden. Det skal her understreges, at der er tale om aktiviteter, der relaterer 
til organisering og samarbejde i projektet.  

Et samarbejde mellem en privat virksomhed, en socialøkonomisk virksomhed og et jobcenter er 
ikke en udbredt samarbejdsform, og erfaringerne herfra kan være relevante for andre. Et sidste 
formål med evalueringen er således, at erfaringerne kan bruges af andre jobcentre, der ønsker at 
udbrede denne samarbejdsform.    
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Virkningsevaluering som metode  

Virkningsevaluering er en procesorienteret 
evalueringsform, der populært sagt søger at 
svare på: hvad der virker, for hvem, hvordan 
det virker, og under hvilke omstændigheder?   

Omdrejningspunktet i virkningsevaluering er 
programteorier, som er en beskrivelse af 
forventede sammenhænge mellem indsats og 
resultater, samt overvejelser over, hvad der 
kræves, for at indsatsen lykkes.  

I kraft af at virkningsevaluering og den 
tilhørende programteori indeholder 
beskrivelser af hvilke aktiviteter, der 

 

 
Virkningsevaluering • Tager 
udgangspunkt i en programteori.  

• Undersøger hvad der får indsatsen til at 
virke   

• Fokuserer på forklaring og forståelse af 
hvad der virker   

• Er særlig anvendelig når det skal 
indkredses, hvorfor noget virker, og på 
hvilken måde det virker   

• Kan anvendes til at realitetsteste 
forestillinger om, hvordan en indsats 
virker.   

Kilde: Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Kroghstrup: Nye 
veje i Evaluering, 2003  

planlægges/er gennemført og klare beskrivelser af målsætninger, er det et velegnet redskab til 
processtyring, herunder en fælles forståelse af hvordan projektets parter opnår de ønskede fælles 
mål.   

Datagrundlag  
Det primære datagrundlag for evalueringen er interviews med projektets forskellige parter og en 
workshop afholdt i projektets opstartsfase. Det skal understreges, at dette ikke er en  
effekt-evaluering eller en kontrol, men et bidrag til at belyse, hvordan organiseringen og 
samarbejdet er forløbet i projektperioden og derved bidrage til projektets fortsatte udvikling. Som 
en naturlig følge af at både organisering og samarbejde er vanskelige at kvantificere, er interviews 
en oplagt metode til at indsamle viden. De primære kilder til projektet har været:   

o Workshop afhold i projektets opstarts fase med repræsentanter fra Huset Venture 
Nordjylland og Jobcenter Rebild. På workshoppen blev der i fællesskab udarbejdet 
første udkast til programteorier, der beskriver organisering og samarbejde, samt hvad 
indsatsen for borgerne i projektet bør indeholde. Programteorierne er senere i 
projektforløbet sendt til kommentering i henholdsvis Jobcenter Rebild og Huset 
Venture Nordjylland.  

o Interview med projektleder Aase Hessel, og teamledere Anita Engberg og Lone Ejdrup 
fra Huset Venture Nordjylland.  

o Interview med arbejdsmarkedschef Susanne Nielsen og sagsbehandler Louise 
Fruekilde fra Jobcenter Rebild.   

o Virksomhedsbesøg ved Ikea Aalborg, hvor servicemedarbejdernes daglige arbejde blev 
observeret. Ved samme lejlighed var der mulighed for at få indblik i, hvordan en 
potentiel servicemedarbejder introduceres til arbejdet i Ikea.  
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Interviews med projektets parter kombineret med virksomhedsbesøg og den indledende 
workshop vurderes samlet at give tilstrækkeligt indblik i projektet til at drage konklusioner om, 
hvorvidt de opsatte målsætninger i programteorien er opfyldt, opstille anbefalinger til projektets 
videre forløb og ikke mindst skabe et samlet overblik over projektforløbet.     

    
Læsevejledning  
For læsevenlighedens skyld præsenteres her indholdet i de enkelte kapitler i evalueringen.   

Indledningsvis er formål og fokus med evalueringen beskrevet. Der er desuden redegjort for de 
metodiske overvejelser, der ligger til grund for arbejdet. Endelig er der givet et overblik over, 
hvilket datagrundlag konklusioner og anbefalinger bygger på.   

Kapitlet Huset Venture Service beskriver projektets forskellige faser. Derudover opridses 
afviklede og forventede aktiviteter. Kapitlet indeholder endvidere en beskrivelse af de  
udviklingsmuligheder et forløb indeholder. Afslutningsvis redegøres for de arbejdsopgaver, 
servicemedarbejderne i Huset Venture Service varetager.    

Organisering og samarbejde beskriver den fælles programteori, der er udarbejdet, og de 
justeringer, der er fundet undervejs i evalueringen. Kapitlet beskriver mere indgående de 
aktiviteter, der er gennemført, og hvilke del- og slutmål, der er opfyldt. Herudover beskrives en 
del af de redskaber, Huset Venture Nordjylland anvender i projektet.   

Indsats og arbejdsmetoder: her præsenteres den fælles programteori der er udarbejdet. Denne del 
af projektfasen er endnu ikke påbegyndt og vil derfor heller ikke blive evalueret. Der vil i kapitlet 
blive knyttet bemærkninger til, hvordan programteorien kan anvendes i det fremadrettede 
arbejde.   

Konklusioner og anbefalinger samler de overordnede konklusioner og giver anbefalinger til det 
fremtidige arbejde.     

Litteratur: ud over de litteraturhenviser, der henvises til i rapporten, er her samlet relevante 
henvisninger til litteratur, der kan bruges i arbejdet med virkningsevaluering.    

  

    
Huset Venture service  
Huset Venture Service løser konkrete opgaver for Ikea. Det er arbejdsopgaver, der er centreret om 
køkken, lager og logistik samt returvarer. Fokus i projektet er at udvikle arbejdsevnen for 
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personer på kanten af arbejdsmarkedet og derved skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. I 
efteråret 2014 er der ansat fire personer i minifleksjob, og på sigt skal der desuden gennemføres 
afklarings- og udviklingsforløb for personer, der er visiteret til eksempelvis ressourceforløb. Det 
forventes, at de første afklaringens- og udviklingsforløb igangsættes inden udgangen af 2014.   

Samarbejde mellem en privat og social økonomisk virksomhed samt et jobcenter kræver stærke 
samarbejdsrelationer og en klar rollefordeling. For at sikre opbygning og udvikling af disse 
relationer, er projektet inddelt i to faser. I en første fase er der arbejdet med gensidige 
forventninger, samarbejdsrelationer mellem Huset Venture Nordjylland, Jobcenter Rebild og Ikea. 
Det er sket via løbende tilbagemeldinger, møder samt en fælles workshop, hvor målsætninger og 
aktiviteter er beskrevet og konkretiseret. Sidst, men ikke mindst, er der i første fase rekrutteret fire 
servicemedarbejdere, som er ansat i minifleksjob. Det har vist sig vanskeligere end forventet at 
rekruttere servicemedarbejdere, hvilket har resulteret i en knap seks måneders forsinkelse i 
forhold til den oprindelige tidplan. Parterne i projektet vurderer samstemmende, at der er 
opbygget gode samarbejdsrelationer og arbejdsgange og at der er fremdrift i projektet. 
 

   

Projektoverblik 
• Projektet er bemandet med en  

projektleder, to teamledere med  
socialfaglig baggrund og fire  

servicemedarbejdere 
• To faser i projektet. I første fase 

ansættes servicemedarbejdere. I  
anden fase gennemføres udviklings-  
og afklaringsforløb for personer  
på kanten af arbejdsmarkedet.     

• Servicemedarbejderne har udover  

praktiske opgaver også et ansvar  

for at oplære deltagerne i fase to.     

 
 
 

I anden fase etableres en afklarings- og udviklingsplatform, hvor opgaverne ligeledes er centreret 
om arbejdsopgaver i køkken, lager og logistik samt returvarer. Målgruppen er personer på kanten 
af arbejdsmarkedet, der for eksempel er visiteret til ressourceforløb. Denne den af projektet er 
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endnu ikke igangsat, men forventes at påbegyndt i slutningen af 2014, hvor de første fire deltagere 
indsluses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektaktiviteter   
Herunder er opstillet en tidslinje for projektaktiviteter.     

 



  8  

   

 

  

  

  

o Styregruppe nedsættes   
o Introforløb udvikles   
o Aftaler med projektets parter   
    

Nov. 2013  

Dec. 2015  

Jan. 2014  

Jun. 2014  

  
o Ansættelse af servicemedarbejdere påbegyndes    
  

  
o Fælles Workshop   
o Teammøde    

o Første styregruppemøde afholdes  
o Teamet med servicemedarbejder er besat    
o Midtvejsevaluering gennemføres   
o Huset Venture Nordjylland mødes med Jobcenter Rebild   
o Teammøde   

Jan. 2015  

Jun. 2015  

  
o De første afklarings- og udviklingsforløb  

gennemføres   
o Fælles workshop  

o Antallet af arbejdsopgaver i Ikea øges   
o Programteorier revideres   
  

  
o Konceptet udvides til andre virksomheder   
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Et forløb i Huset Venture Service   
Uanset om personer deltager i et udviklings- og afklaringsforløb eller ansættes som 
servicemedarbejdere i Huset Venture Service er grundtanken, at den rigtige støtte og de 
nødvendige hensyn kan bidrage til at styrke arbejdsevnen. Projektet fungerer derfor som et 
springbræt til fleksjob i Ikea eller en anden virksomhed.  

 
  

I figur ét er udviklingsmulighederne skitseret for både servicemedarbejderne og deltagerne i 
udviklings- og afklaringsforløbene. En person, der deltager i projektet - eksempelvis som et led i et 
ressourceforløb, har mulighed for at overgår til et fleksjob i Huset Venture Service. Hvis der 
fortsat sker en positiv udvikling, kan personen ansættes i fleksjob i Ikea eller i en anden 
virksomhed. På samme måde kan en person, der ansættes i fleksjob ved Huset Venture Service, 
ansættes i fleksjob hos Ikea, hvis udviklingen er positiv.  

Denne model giver mulighed for en konstant udvikling, uden der sker store skift i omgivelser, 
arbejdsopgaver eller de kolleger, der arbejdes sammen med i det daglige. Netop kontinuitet og 
tryghed fremhæves ofte som væsentligt, særligt for gruppen, der deltager i ressourceforløb.  

Der vil være en gruppe, der af forskellige årsager ikke oplever en positiv udvikling, og derfor skal 
visiteres til et andet tilbud af jobcentret. Det kan eksempelvis være på grund af alvorlige 
helbredsproblemer, der kræver en lægefaglig indsats, eller misbrugsproblemer, der skal 
behandles. Det fremhæves af såvel Jobcenter Rebild som af Huset Venture Nordjylland, at en 
fyldestgørende tilbagemelding til jobcentret er afgørende. Derved sikres det, at erfaringerne med 
fysiske og psykiske skånehensyn bringes videre til sagsbehandleren i jobcentret.   

I projektet er der foreløbigt udelukkende erfaringer med ansættelse af servicemedarbejdere i 
fleksjob ved Huset Venture Service. Efter ansættelsessamtaler, hvor 26 potentielle kandidater 
indgik, er der ved udgangen af oktober 2014 ansat fire servicemedarbejdere.  
I ansættelsesprocessen fremhæves tilbagemeldingen til Jobcenter Rebild som væsentlig, netop 
fordi forløbene i flere tilfælde har medvirket til at skabe afklaring for deltagerne. Det vurderes 

  
Afklarings- og  

udviklingsforløb i Huset  
Venture Service   

  

  
Ansættelse som  

servicemedarbejder i  
Huset Venture Service   

  
Job I Ikea eller anden  

virksomhed   

Kan visiteres til et  
andet tilbud af  

jobcentret   

Figur 1 Forløb i Huset Venture Service   
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endvidere, at tilbagemeldingerne har medvirket til at skabe en gensidig forståelse mellem 
projektets parter.  

En servicemedarbejders arbejdsopgaver   
Huset Venture Service varetager primært opgaver inden for tre områder. Arbejdsopgaverne har 
forskellig karakter, og kan tilrettelægges efter særlige skånehensyn og efter interesse. Det er sigtet, 
at arbejdsopgaverne kan udvides til andre områder. Ud over de tre kerneområder løses der også 
andre mindre opgaver. De socialfaglige medarbejdere fremhæver, at det er en fordel at have en 
varieret opgaveportefølje, da det giver mulighed for at afprøve nye arbejdsopgaver og interesser 
for deltagere i udviklings- og afklaringsforløb. Ikea udviser stor tilfredshed med Huset Venture 
Nordjyllands indsats, og der er fra varehuset udtrykt et tydeligt ønske om, at antallet af 
arbejdsopgaver øges. Udover at løse konkrete praktiske opgaver er målet, at servicemedarbejderne 
skal instruere og oplære deltagerne.    

De opgaver, der beskrives herunder, varetages af servicemedarbejderne. Når deltagerne i 
udviklings- og afklaringsforløb inkluderes i projektet, forventes det ikke, at de kan varetage 
tilsvarende opgaver. For denne gruppe er Huset Venture Service en ramme, hvor der over tid kan 
ske en udvikling.   

Lager og logistik  
I lager og logistikafdelingen sorteres den brugte emballage fra den daglige vareopfyldning i 
butikken. Emballagen består primært af pap og plastic, der skal sorteres til genbrug. Bag kulissen 
i Ikea er der hver dag, inden 
butikken åbner, en hektisk 
stemning, hvor trucks kører 
ud med de varer, der er 
ankommet tidligt om 
morgenen og retur med den 
tomme emballage. Afdelingen 
er præget af en hyggelig og 
afslappet tone, og 
medarbejderne udviser stor 
hjælpsomhed. Det afspejles i, 
at der hjælpes til i forbindelse 
med tunge løft, og den brugte 
emballage grovsorteres inde i 
butikken for at lette arbejdet for de medarbejdere, der udfører den endelige sortering til genbrug.   

Opgaven indeholder mange løft. Blandt andet af tomme paller og løft direkte fra gulvet, hvilket 
stiller visse krav til servicemedarbejdernes såvel som deltagernes fysik. Ud over den fysiske del af 

Den brugte emballage sorteres til genbrug    
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arbejdet skal deltagerne også være i stand til at håndtere de travle omgivelser. Arbejdet kan 
tilpasses individuelt, så særligt tunge løft undgås.     

Ikeas teamledere i lager og logistikafdelingen fremhæver, at der er stor tilfredshed med indsatsen 
fra Huset Venture Nordjyllands medarbejdere.   

Køkken   
I køkkenet hjælper servicemedarbejderne med 
forberedelserne i Ikeas restaurant. Opgaverne består 
af ”opbakning”, hvor maden, der sælges i løbet af 
dagen, pakkes i stålbakker og datomærkes. Som 
udgangspunkt er Ikea ansvarlig for rengøring i 
køkkenet, men servicemedarbejderne kan varetage 
enkelte rengøringsopgaver, hvis der er brug for det.   

Arbejdet i køkkenet er mere tilbagetrukket, og fysisk 
mindre anstrengende. Der er således kun et 
begrænset antal kolleger i køkkenet, og arbejdet 
foregår hovedsageligt ved et bord i passende 
arbejdshøjde. Et hygiejnebevis er påkrævet for at 

arbejde i køkkenet.    

  

Returvarer  
Ikea 

modtager dagligt et stort antal 
returvarer, der skal tilbage i butikken. 
Når varerne er indleveret, registreres de 
digitalt, så kunderne kan se om varen er 
på lager. Samtidig sorteres varen efter 
hvilken afdeling, de skal tilbage til. 
Servicemedarbejdernes opgave er at 

sætte varerne på plads. Der er afsat en    time til opgaven, og ansatte i 
Ikea sætter også varer på plads i løbet af dagen.   

Der kan være enkelte tunge løft, der kan være vanskelige, da varerne køres rund i en 
indkøbsvogn. Typisk er der to medarbejdere til opgaven, så det er muligt at få aflastning. Arbejdet 
foregår inde i varehuset efter åbningstid, og på trods af, at servicemedarbejderne ikke bærer Ikeas 
officielle uniform, kan der være kunder, der henvender sig til med spørgsmål.   

Køkkenet står klar til dagens arbejde   
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Der er stor tilfredshed med opgaveløsningen, og Ikea ønsker at bruge Huset Venture Service i et 
større omfang. På nuværende tidspunkt er det en udfordring, idet arbejdstidspunktet er aften og 
eftermiddag, og de arbejdstider er vanskelige at besætte med den nuværende bemanding.   
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Organisering og samarbejde  
I projektets indledende fase blev der opsat fælles aktiviteter  
og mål for, hvordan organisering og samarbejde skal fungere  
i projektet. Forestillingerne er illustreret i programteorien på  
den følgende side.  

Efter programteorien gives en mere detaljeret gennemgang af  
de enkelte elementer i programteorien, hvor fokus i særlig  
stort omfang er rettet mod, om de planlagte aktiviteter er  
gennemført og hvor mange af del- og slutmålene der er indfriet  
på nuværende tidspunkt. Ud over at give en status på  
projektet, udpeges der fokusområder, der potentielt kan  
styrkes i det videre arbejde.   
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Målgruppe   
Målgruppen, det vil sige samarbejdsparterne i projektet, består af medarbejdere og afdelingsledere 
fra Huset Venture Nordjylland, Jobcenter Rebild samt Ikea. Huset Venture Nordjylland er 
projektansvarlig og har ansvaret i forhold til projektets udvikling og formidling til 
samarbejdsparterne. Ud over rollen som projektleder varetages den daglige drift af opgaver, der 
falder inden for Huset Venture Nordjyllands arbejdsområde, og de opgaver der er knyttet hertil. 
Jobcenter Rebild har til opgave at finde relevante kandidater til stillingerne som 
servicemedarbejdere og deltagere til udviklings- og afklaringsforløbene. Deltagerne slippes ikke 
helt af jobcentret, så sagsbehandlerne har også til opgave at fortage opfølgning. Ikeas primære 
opgave er at stille en prøvebane til rådighed og sikre, at de fornødne arbejdsopgaver er til 
rådighed for Huset Venture Service. Der er også mulighed for, at Ikea kan ansætte personer fra 
Huset Venture Service eller udvide antallet af arbejdsopgaver, men det er ingen forpligtigelse.   

Rollefordelingen, der er groft skitseret ovenfor, kræver et tæt samarbejde og tydelige gensidige 
forventninger mellem samtlige involverede parter.   

Aktiviteter  
Projektets parter har beskrevet en række tiltag, der kan medvirke til at udvikle samarbejdet og 
styrke organiseringen. Aktiviteterne kan overordnet inddeles i tre temaer, der handler om 
afklaring, ejerskab, og udvikling. Afklaring dækker over aktiviteter, der skal aftales mellem en 
eller flere af projektets parter. Ejerskab har fokus på de aktiviteter, der vedrører udviklingen af et 
fælles ejerskab, og udvikling omhandler aktiviteter, der opbygges gennem projektet samt 
aktiviteter, der kræver et større arbejde. Herunder beskrives de enkelte aktiviteter, og hvad deres 
status er i denne del af projektet.  

Der er endnu ikke udarbejdet samarbejdsaftaler eller holdt faste møder med Ikea. Huset Venture 
Nordjylland har haft en tæt kontakt med Ikea, og der er holdt møder med Ikeas teamledere og 
HR-afdelingen efter behov. Kommende deltagere i forløbet, der kan have vanskeligt ved at begå 
sig på en arbejdsplads, kan medføre et øget behov for en fast mødestruktur og klare aftaler om 
informationsniveauet, idet både kvalitet og tempo kan påvirkes, når der skal køre udviklings- og 
afklaringsforløb.  I opstartsfasen har der naturligt været mange punkter, der skulle afklares med 
Ikea, for eksempel vedrørende timetal og mængden af arbejdsopgaver, om deltagere kan overgå til 
vikarfunktion samt muligheden for at afholde introduktionsforløb i Ikea. Ikea har givet udtryk 
for, at de ønsker at udvide samarbejdet. Udfordringen er på nuværende tidspunkt, at 
bemandingen ikke er tilstrækkelig til at løse nye opgaver. Der er endnu ikke oprettet en 
vikarfunktion, men Ikea har meldt ud, at de er interesserede i at ansætte et antal fleksjobbere.   

Ved projektets opstart var målet at ansætte en til to servicemedarbejdere, der kan fungere som 
beredskab. Der er på nuværende tidspunkt ansat fire servicemedarbejdere, men det har vist sig 
vanskeligere end forventet at finde personer, der kan klare både de fysiske krav til de praktiske 
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arbejdsopgaver, og som samtidig magter at samarbejde med de personer, der deltager i 
afklaringsforløbene, hvilket har medvirket til at forsinke projektet.   

Ud over at det har været svært at finde servicemedarbejdere med de rette kvalifikationer, har det 
grundlag, jobcentret skulle udvælge potentielle kandidater på, ikke været helt tydeligt fra starten. 
I processen med at finde deltagere til udviklings- og afklaringsforløbene er der derfor fastlagt en 
visitationsprocedure, der kort beskriver målgruppen og hvad Jobcenter Rebild og Huset Venture 
Service skal bruge og gøre i forbindelse med visitationen. Henvisningsskemaet er endnu ikke taget 
i brug.   

Første møde i projektets styregruppe, hvor repræsentanter fra Huset Venture Nordjylland, 
Jobcenter Rebild, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Ikea er repræsenteret blev afholdt i 
september 2014.  

Igennem første del af projektet har der været løbende dialog mellem Jobcenter Rebild, Ikea og 
Huset Venture Nordjylland. Dialogen har i særlig grad været med Ikea, hvor det vurderes, at der 
er opbygget en tæt samarbejdsrelation. Der har også været løbende dialog med Jobcenter Rebild. 
Hvis en kandidat ikke er blevet ansat, er der givet en tilbagemelding til jobcentret. Der har 
desuden været kontakt i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik. Når Udviklings- og 
afklaringsforløbene påbegyndes, vil en tættere kontakt mellem Huset Venture Service og Jobcenter 
Rebild være nødvendig. I den forbindelse skal der løbende være fælles drøftelse af formålet med 
deltagelsen og fortages opfølgning ude på virksomheden. Der er udviklet forskellige redskaber, der 
skal hjælpe med at afklare formål og fortage opfølgning. Som nævnt ovenfor er der udarbejdet et 
henvisningsskema, som opridser visitationskriterierne og beskriver arbejdsgangen, og på den 
baggrund vurderer borgeren sammen med jobcentret, om Huset Venture Service er et relevant 
tilbud. Hvis det er tilfældet, udfylder jobcentret i samarbejde med deltageren et samtaleskema 
med basisinformationer om uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund. I skemaet beskrives 
desuden særlige skånehensyn, helbredsproblemer og jobønsker. Skemaet sendes til Huset Venture 
Nordjylland forud for opstartssamtalen.  

Fælles kontaktlister, så de relevante kontaktpersoner altid kan findes, blev ved projektets opstart 
fremhævet som væsentligt. Tidligt i projektfasen er der opbygget gode samarbejdsrelationer 
mellem Huset Venture Nordjylland og Jobcenter Rebild. Kontakten beskrives som uformel, og 
spørgsmål og tilbagemeldinger er typisk givet telefonisk. Vurderingen er klart, at der ikke er tvivl 
om, hvem der skal kontaktes i de enkelte organisationer. Fremadrettet vil en tættere kontakt være 
nødvendig.      

For projektets samarbejdsparter er en tydelig sammenhæng mellem mål, indsats og resultater 
væsentlig. Denne tydelighed skal være til stede på et organisatorisk plan. Hvad er jobcentrets, 
Husets Venture Nordjyllands og Ikeas rolle? Hvad er forventningerne til projektet? Hvad skal der 
bidrages med? I opstartsfasen har flere af disse spørgsmål ikke været helt tydelige, men det 
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vurderes, at der er sket en god udvikling i løbet af projektet. Der vil med fordel kunne opsættes 
mere konkrete mål for, hvor mange deltagere der forventes at indgå, hvor stort det forventede 
frafald bliver, hvornår de første udviklings- og afklaringsforløb igangsættes, og hvornår 
opgaverne i Ikea udvides. Disse mål kan udpeges af medarbejderne og efterfølgende drøftes i 
projektets styregruppe.  

For at tydeliggøre sammenhængen har det været på tale at anvende progressionsmålinger – en 
metode der allerede anvendes i Jobcenter Rebild - for de enkelte deltagere. På nuværende 
tidspunkt vurderes det, at volumen i projektet ikke er tilstrækkelig til at lave en kvantitativ 
opsamling af deltagernes progression. Huset Venture Nordjylland har udarbejdet et  
kompetenceudviklingsskema, der kan anvendes i samtalerne med borgerne. Skemaet fungerer 
som en guide til, hvad der skal berøres i samtalerne med borgerne. Samtidig foretages en konkret 
vurdering af blandt andet fleksibilitet, samarbejdsevne, selvstændighed, kommunikationsevner og 
meget andet, som kan give både deltager og de socialfaglige medarbejdere et indblik i, om 
udviklingen går i den rigtige retning.  

Som illustreret i figur ét, er brobygning til arbejdsmarkedet et grundelement i projektet. Det skal 
forstås således, at der gennem små skridt arbejdes mod en ansættelse på det ordinære 
arbejdsmarked via eksempelvis fleksjob.  

Del- og slutmål  
På samme måde som aktiviteterne er udviklet i fællesskab, er de ønskede slut- og delmål 
beskrevet. På baggrund af den viden, som er indsamlet gennem interviews og virksomhedsbesøg, 
gives en vurdering af, hvorvidt de enkelte mål er nået.   

Det fremgår tydeligt, at der er sket en positiv udvikling i ejerskabet til projektet. Huset Venture 
Service kan efterhånden betragtes som en lille virksomhed placeret i Ikea. Det har taget tid at 
opbygge samarbejdet og få ledelse og medarbejdere introduceret til den nye samarbejdsform. Der 
kan stadig være uklarhed om, hvad Huset Venture Nordjylland er, og det kan overvejes, om der 
mere systematisk skal gives informationer til teamlederne i de enkelte afdelinger, eller om Huset 
Venture Nordjylland med mellemrum skal deltage i Ikeas teammøder.   

Samarbejdet med Jobcenter Rebild har været velfungerende. Ansættelse af servicemedarbejderne 
vurderes sammenlignet med udvælgelse af deltagere til udviklings- og afklaringsforløb at være 
mindre krævende. Efter servicemedarbejderne er ansat i fleksjob, er der ingen direkte kontakt til 
jobcentret ud over den lovpligtige opfølgning. Personen er ganske enkelt ansat i en virksomhed. 
Der har været 26 personer i betragtning til jobbet som servicemedarbejder, hvor af fire er ansat. I 
de tilfælde kandidaten ikke er ansat, er der givet en tilbagemelding til jobcentret. For Jobcenter 
Rebild er en væsentlig interesse i projektet, at det er en god mulighed for udredning af personer 
visiteret til ressourceforløb eller på ledighedsydelse, og jobcenterets medarbejdere ser frem til, at 
der tages fat på denne del af samarbejdet.    
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I forhold til den oprindelige tidsplan er projektet omkring et halvt år forsinket. Det kan til dels 
tilskrives en manglende forventningsafstemning og et manglende kendskab mellem parterne i 
projektet. Særligt de første personer, der blev visiteret til projektet, matchede ikke helt kriterierne 
til jobbet som servicemedarbejder. Et tydeligere visitationsgrundlag kunne her have været en 
fordel. En anden væsentlig årsag til forsinkelsen er, at et begrænset antal kandidater har de 
fornødne kompetencer til at varetage jobbet. Hvis omfanget af arbejdsopgaver hos Ikea øges, og 
der skal ansættes flere servicemedarbejdere, kan det være værd at overveje, om der kan findes 
opgaver, der er mindre fysisk krævende. Det vil sige uden tunge løft, og opgaver som kun i 
mindre omfang kræver, at medarbejderen skal stå og gå i løbet af dagen.  

Et selvstændigt mål for projektet er at udvikle en ny samarbejdsform, der kan fremme 
rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at den første del af projektet har sat rammen 
for en ny samarbejdsform og opbygget nye relationer. Når udviklings- og afklaringsforløbene 
igangsættes, vil det utvivlsomt rejse nye spørgsmål og problemstillinger, og den del af projektet 
kan bedst udvikles i praksis.  
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Indsats og arbejdsmetoder  
Det følgende kapitel handler om, hvordan indsatsen er  
tilrettelagt og hvilke arbejdsmetoder der anvendes. Dette tema  
evalueres ikke. Programteorien er medtaget af hensyn til  
overblikket og det fortsatte arbejde med at udvikle projektets  
indsats og arbejdsmetode.   

Programteorien er, som den foregående, udarbejdet på en fælles  
workshop mellem Jobcenter Rebild og Huset Venture Nordjylland.    

Efter programteorien er aktiviteter og målgruppe kort  
beskrevet.    
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Målgruppe  
Deltagerne i udviklings- og afklaringsforløb får opgaver inden for de tre områder, der er beskrevet 
i det foregående kapitel en servicemedarbejders arbejdsopgaver. De tre arbejdsområder i Ikea er som 
bekendt:  

1. lager og logistik – kan holde til at stå og gå, bruge sikkerhedssko    
2. Returvarer – overskue social kontakt/kundekontakt      
3. Køkken – har eller kan tage hygiejnebevis, håndtere travlhed    

• Kandidaterne skal kunne gå i sikkerhedssko, og misbrugsproblemer skal være under 
behandling   

• Ikea er en røgfri arbejdsplads, og det skal kandidaterne være indforstået med.   

Aktiviteter  
I dette afsnit knyttes nogle uddybende bemærkninger til de aktiviteter, der er peget på som 
relevante at gennemføre for at opnå de skitserede mål.  

• Ledelsen fra jobcenteret og HVN skal afholde et møde med IKEA. Det er væsentligt, at 
ledelsen fra de to organisationer har forberedt sig i forhold til at opnå en  
forventningsafstemning med virksomheden, herunder hvor stor en del af virksomheden, 
der kan inddrages i projektet, og hvordan denne inddragelse skal ske.  

• Valg af metode: Det er vigtigt, at der udarbejdes en uddybende projektbeskrivelse, hvor 
metode og proces for valg af metode fremgår. På den måde sikres enighed blandt 
projektets parter i forhold til hvilke metoder, der arbejdes med i forhold til borgerne.  

• Afklaring af om introduktionsforløb for borgerne kan flyttes ud på virksomheden. Der er et 
ønske om at afsøge mulighederne for at flytte borgernes introduktionsforløb ud på 
virksomheden, således at der kan ske en gradvis indslusning. Der skal her ske en afklaring 
af, om der evt. kan lånes lokale til introduktionen, om borgerne kan anvende kantinen mv.   

• Oprettelse af vikarfunktion: Vil virksomheden være indstillet på at sluse nogle af borgerne 
fra projektet ind i andre afdelinger, når borgerne er klar til det? Det kan fx ske i en 
vikarfunktion, hvor borgerne indgår i andre afdelinger ved sygdom. På den måde kan 
borgerne også prøve at stå på egne ben og teamlederne i virksomheden får mulighed for at 
se borgerne an – gerne med henblik på ansættelse i virksomheden på ordinære eller særlige 
vilkår.   

• Oprettelse af beredskab: Der skal hurtigst muligt ansættes 1-2 faste medarbejdere til 
projektet. Projektbeskrivelsen skal fastlægge visitationsproceduren, og det skal afklares 
om/hvorledes timetal/opgaver ved IKEA øges løbende.  

• Ejerskab til projektet: Skal bl.a. udvikles ved at udvikle kendskabet og samspillet mellem 
teamlederne fra HVN og sagsbehandlerne fra jobcenteret.  

• Kontaktlister: Der skal udarbejdes kontaktlister med navn, telefonnummer og mailadresse 
på teamledere, sagsbehandlere mv. således, at praktikerne har let ved at få fat i hinanden.  
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Ledelsen i HVN og jobcenteret må ikke komme til at fungere som en flaskehals i relation til 
den daglige drift af projektet.  

• Opfølgning i forhold til borgerne skal helst ske ude på virksomheden, sekundært hos 
HVN.  

• Synliggørelse af brobygning til arbejdsmarkedet: For at synliggøre borgerens vej til 
arbejdsmarkedet – selve brobygningen til arbejdsmarkedet – skal der udvikles 
sammenhæng mellem opfølgning og evaluering. Til det brug skal der udvikles et 
progressionsskema/målinger, som udfyldes af både medarbejdere og brugere. Der hentes 
inspiration fra BiB og CABIs arbejde. Det foreslås, at der registreres hver 8. uge.  

• Det er en væsentlig præmis, at borgerne inddrages i udviklingen af projektet, og at det er 
borgerens ønsker og mål, der driver processen. For at sikre, at borgerne finder, at 
indsatserne i projektet er meningsfulde og virkningsfulde afholdes interviews med 
borgerne om deres ønsker og syn på indsatserne.  

• Proces: Der arbejdes med borgere, der er i ressourceforløb og med borgere, der er 
visiterede til fleksjob. Det er her vigtigt, at der mellem borgere og medarbejdere er en 
fælles drøftelse af målet med deltagelse/ansættelse i forløbet  
På den måde sikres, at der sker en forventningsafstemning, således at borgeren opnår 
ejerskab til deltagelse i forløbet.  

• Det er væsentligt, at indslusningen til projektet sker via §32 og ikke som en 
virksomhedspraktik (VP).  

• Samarbejdsaftale: Det er vigtigt, at der laves en decideret samarbejdsaftale med IKEA for at 
sikre, at virksomheden har ejerskab til projektet. Jobcenteret og Huset Venture Nordjylland 
skal her gøre sig klart, hvad de kan tilbyde virksomheden. Umiddelbart er der mulighed 
for tilbud om mentor og jobcenteret og HVN kan deltage i medarbejderarrangementer, 
hvor der fortælles om projektet.  

  

  
    
Konklusioner og anbefalinger  
Gennemgangen af erfaringerne med organisering og samarbejde viser, at der er fremdrift i 
projektet – det gælder særligt i forhold til Ikea, hvor der er oparbejdet meget gode 
samarbejdsrelationer. Ikea udviser stor tilfredshed med opgaverne som Huset Venture Service 
løser.   

Samarbejdet med Jobcenter Rebild har alt i alt været velfungerende, men det har været 
vanskeligere og mere tidskrævende end forventet at finde servicemedarbejdere med de rette 
kvalifikationer, hvilket har forsinket projektet. Der er opbygget gode samarbejdsrelationer mellem 
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Jobcenter Rebild og Huset Venture Service og udarbejdet redskaber og opsat kriterier til brug for 
visitationen af borgere til projektets anden fase. Det har dog ikke været nødvendigt med en 
hyppig og tæt kontakt mellem de to parter i projektets første fase. Det må forventes, at kontakten 
skal styrkes yderligere, når projektets anden fase på begyndes, og der skal findes deltagere til 
udviklings- og afklaringsforløbene.  

Medarbejderne fra såvel Jobcenter Rebild som Huset Venture Nordjylland giver alle udtryk for, at 
de ser frem til, at anden fase af projektet påbegyndes, og de udviser stort ejerskab til det fælles 
samarbejde.   

Det anbefales, at man i fællesskab opsætter mere konkrete mål for projektet. Det gælder både i 
forhold til, hvornår aktiviteter iværksættes, og hvad volumen i projektet forventes at være. Det 
kan overvejes at opsætte mål/dato for følgende:   

o Hvor mange personer forventes at deltage i udviklings- og afklaringsforløb?   

o Hvor stort er det forventede frafald?  

Hvor mange personer forventer Huset Venture Service at ansættes som  
servicemedarbejdere?  

o Hvor stor en andel forventer Ikea at kunne ansætte i f.eks. fleksjob?    

o Hvor ofte skal styregruppen orienteres?  

o Hvornår er erfaringerne tilstrækkelige til, at modellen kan udvides til andre virksomheder?   

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der, på trods af mindre forsinkelser og vanskeligheder ved at 
finde egnede kandidater, er god fremdrift i projektet, og det forventes at de udfordringer, der har 
været i opstartsfasen, kan løses hensigtsmæssigt i det videre forløb.        
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