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Forord 

Glad Fonden har i perioden 2016-2019 udviklet og afprøvet en beskæftigelsesindsats for unge mennesker 

med handicap i Kolding kaldet ’Arbejdsmarkedsinklusion for unge med handicap – en skalérbar model’. For-

målet med Glad Fondens beskæftigelsesindsats er at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæf-

tigelsen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som i henhold til pensionslovgivning fra 

2013 forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked. 

 

Indsatsen består af et kvalificerings- og indslusningsforløb, hvor deltagerne støttes til kvalificering af faglige 

og personlige kompetencer af Glad Fondens faginstruktører, der er med deltagerne ude i forløb på lokale 

virksomheder. I perioden er beskæftigelsesindsatsen blevet udviklet og afprøvet. Faginstruktørerne ’oversæt-

ter’ viden fra det virksomhedsforlagte samarbejde med deltagerne til at skabe det gode jobmatch mellem den 

enkelte deltager og en ansættende virksomhed, hvor faginstruktørerne er bindeled mellem deltager, arbejds-

giver og kommune. Målet er, at faginstruktørerne sikrer, at barrierer for såvel ansættelsen som fastholdelsen 

reduceres.  

 

Udviklingen og afprøvningen af beskæftigelsesindsatsen er finansieret ved satspuljemidler (finansieret af Fi-

nanslovens konto 17.59.21.20-initiativer for personer med handicap). Finansieringen blev tildelt ultimo 2015, 

og lederen for indsatsen blev ansat 1. april 2016. Udvikling og afprøvning af beskæftigelsesindsatsen løb frem 

til oktober 2019. På tidspunktet for evalueringen er Glad Fonden i gang med at udbrede kendskabet til ind-

satsen til flere kommuner i Danmark. 

 

Denne rapport præsenterer den endelige evaluering af kvalificerings- og indslusningsforløbene i Kolding. 

Evalueringen består af tre delevalueringer: en evaluering af indsatsens implementering i perioden 2016-

2019, en evaluering af indsatsen virkningsmekanismer og endeligt en evaluering af indsatsens resultater. 

Evalueringen er baseret på en ’mixed method’-tilgang og anvender en række forskellige kilder og metoder. 

Evalueringsmetoden er kort beskrevet i Bilag A. 

 

Rapporten er udarbejdet af partner Esben Anton Schultz og seniorkonsulent Sarah Kildahl Szerdocz Nielsen 

fra Højbjerre Brauer Schultz. 

 

København, januar 2020. 
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1. Sammenfatning 

Formålet med denne rapport er at evaluere, om Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats i Kolding har bidraget til at 1) styrke den koordinerede 

indsats for mennesker med handicap, 2) øge deltagernes 

arbejdsmarkedsparathed, 3) lette adgangen til arbejdsmarkedet for mennesker 

med handicap og 4) etablere nye job for målgruppen. Evalueringen kan således 

sandsynliggøre, om og hvordan Glad Fondens beskæftigelsesindsats har ført til 

øget beskæftigelse og selvforsørgelse blandt mennesker med handicap. 
 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats er blevet afprøvet og udviklet i Kolding Kommune i perioden 2016-2019. 

Der har været i alt 101 forløb og 94 deltagere (7 deltagere har været i reforløb). Forløbet består af en kvalifice-

ringsdel, som foregik i en samarbejdsvirksomhed, og en indslusningsdel, som foregik i en ansættende virk-

somhed. Det samlede kvalificerings- og indslusningforløb varede omkring 9 måneder for personer, som 

endnu ikke var afklaret ift. arbejdsmarkedet (det vil sige, personer, som ikke havde haft deres sag for rehabi-

literingsteamet og dermed bl.a. ikke havde fået vurderet deres arbejdsevne), og 4 måneder for personer, som 

inden forløbet havde fået tilkendt fleksjob. Forløbet foregik ude på en arbejdsplads allerede fra dag 1, jf. Figur 

1.1. 

 

Beskæftigelsesindsatsens overordnede målgruppe er ledige mennesker med handicap under 40 år. For at 

kunne tilbyde ledige borgere i Kolding indsatsen, skete visitationen i et tæt samarbejde mellem Glad Fonden 

og jobcenteret i Kolding Kommune. 

 

Efter visitationen startede deltagerne i et kvalificeringsforløb hos en samarbejdsvirksomhed. I kvalificerings-

forløbet blev deltagerne fulgt af en faginstruktør og fik mulighed for at afprøve og opbygge deres kompeten-

cer på en arbejdsplads ved at udføre reelle arbejdsopgaver sammen med faginstruktøren – uden at samar-

bejdsvirksomhederne var forpligtet til at ansætte deltagerne efterfølgende. For de deltagere, som ønskede 

job, men som inden opstart i indsatsen ikke var arbejdsmarkedsafklaret, var afklaring, herunder dokumenta-

tion til rehabiliteringsplanens forberedende del, en del af kvalificeringsforløbet. Det var tilfældet i ca. 40 pct. 

af forløbene. 

 

Som en del af beskæftigelsesindsatsen overgik de enkelte deltagere fra en samarbejdsvirksomhed til en an-

sættende virksomhed. De ansættende virksomheder var virksomheder, hvor faginstruktørerne vurderede, at 

der var et godt jobmatch mellem den enkelte deltagers kompetencer og skånebehov og virksomhedens behov 

for arbejdskraft. Faginstruktøren var mindre til stede i indslusningsdelen hos den ansættende virksomhed, 

men støttede i oplæring og relationsdannelse mellem deltager og dennes nye kollegaer. De ansættende virk-

somheder forpligtede sig til at ansætte deltageren, når indslusningsdelen var færdig. 

 

Figur 1.1 Aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen 
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1.1 Resultater på kort sigt 
Det langsigtede mål med Glad Fondens beskæftigelsesindsats var at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet, 

øge beskæftigelsen og selvforsørgelsen for målgruppen og at bidrage til større produktivitet for danske virk-

somheder. For at opnå disse langsigtede resultater har beskæftigelsesindsatsen haft en række mere kortsig-

tede delmål, som i sidste ende skulle sikre, at indsatsens langsigtede mål blev indfriet. De kortsigtede resulta-

ter er opsummeret nedenfor. 

 

Glad Fondens indsats har bidraget til at styrke den koordinerede indsats for mennesker med handicap i Kol-

ding Kommune. En mere effektiv koordinering mellem de involverede parter, herunder Glad Fonden, delta-

ger, virksomheder og Jobcenter Kolding, har bl.a. bidraget til, at deltagerne fik en god opstart i indsatsen, at 

de hurtigere og mere effektivt blev afklarede i forhold til arbejdsmarkedet, og at deltagernes overgang fra 

indsatsen til ansættelse gik gnidningsfrit – alle faktorer, som forventes at bidrage til, at deltagerne kommer 

tættere på arbejdsmarkedet og bliver mere selvforsørgende. 

 

Deltagerne i Glad Fondens indsats blev mere arbejdsmarkedsparate i forbindelse med deres forløb. Den 

øgede arbejdsmarkedsparathed blev bl.a. skabt gennem positive læringserfaringer og relationsopbygning, 

som bidrog til at skabe meningsfulde forløb for deltagerne. Desuden har deltagerne opbygget både personlige 

og faglige kompetencer i forbindelse med forløbet. Det gælder især de deltagere, der ikke var afklaret i for-

hold til arbejdsmarkedet og derfor havde et længere forløb end de øvrige deltagere. Dette er bl.a. sikret ved at 

gøre forløbet virksomhedsforlagt fra dag 1 og ved at have en faginstruktør, som arbejdede tæt sammen med 

deltagerne. Den øgede arbejdsmarkedsparathed forventes at have bidraget til den efterfølgende beskæfti-

gelse, som deltagerne i indsatsen har opnået. 

 

Figur 1.2 Opsummering af resultater på kort sigt, del 1 

 

 
 
Kilde: Egne analyser og Glad Fondens interviews med tidligere deltagere. 

 

For at kunne øge beskæftigelsen og selvforsørgelsen for målgruppen har Glad Fonden desuden arbejdet med 

at give dem lettere adgang til arbejdsmarkedet. Det skete bl.a. gennem et tæt samarbejde med virksomheder. 



7 

 

Glad Fonden har i løbet af indsatsen samarbejdet med 45 forskellige virksomheder. Samarbejdet med virk-

somhederne har bl.a. bidraget til at øge virksomhedernes viden om, hvordan man samarbejder med menne-

sker med handicap, og herigennem styrket inklusion. Bedre viden og inklusion i virksomhederne gav en let-

tere adgang til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap og har bl.a. bidraget til de langsigtede mål om 

at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og få deltagerne i beskæftigelse. 

 

Endeligt har Glad Fonden arbejdet med at identificere og udvikle job, som er tilpasset målgruppen. Fagin-

struktørerne opnåede gennem det tætte arbejde med deltagerne viden om deltagernes kompetencer og skå-

nebehov. Samtidigt opnåede faginstruktørerne viden om virksomhedernes ressourcebehov. Denne viden blev 

brugt til at sikre, at matchet mellem deltagerne og de ansættende virksomheder blev bedst muligt. De gode 

jobmatch opstod, når deltagernes kompetencer matchede virksomhedernes behov for opgaveløsning, når 

virksomhederne kunne imødekomme deltagernes skånehensyn, og når begge parter havde viden om, hvor-

dan samarbejdet kunne udmøntes i praksis. Dette har bl.a. bidraget til, at der blev etableret 54 job til delta-

gerne i de 45 virksomheder, som Glad Fonden samarbejdede med. En høj andel var fortsat ansat ved projek-

tets afslutning. 

 

Figur 1.3 Opsummering af resultater på kort sigt, del 2 

 
Kilde: Egne analyser og Glad Fondens interviews med tidligere deltagere. 
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1.2 Resultater på lang sigt 
For at kunne evaluere projektets bidrag til de langsigtede mål har vi evalueret projektets bidrag til beskæfti-

gelse for målgruppen samt de mulige økonomiske konsekvenser forbundet med øget beskæftigelse for mål-

gruppen. 

 

Af de 54 personer, der kom i beskæftigelse i forbindelse med indsatsen, var 47 af dem fortsat i beskæftigelse, 

da Glad Fondens projekt sluttede i november 2019.1 Det svarer til, at knap halvdelen af alle de personer, der 

deltog i indsatsen, var i job i november 2019. Hertil kan der være deltagere, der ikke fik job som led i indsat-

sen, som har fået job efterfølgende. 

 

Sammenligner man beskæftigelsen for deltagerne i Glad Fondens indsats med beskæftigelsen for personer i 

målgruppen på landsplan, er der en relativ høj andel af deltagerne fra Glad Fondens indsats, som er i beskæf-

tigelse. Målgruppen for indsatsen er mennesker med handicap under 40 år – da de er svære at afgrænse sta-

tistisk har vi set på beskæftigelsen for personer, som har været i gang med Særligt Tilrettelagt Uddannelse 

(STU), da denne uddannelse netop er målrettet mennesker med handicap. Den mest almindelige form for 

beskæftigelse for målgruppen er fleksjob, og ca. 10 pct. af målgruppen var beskæftiget i et fleksjob i 2016, jf. 

Figur 8.2. Til sammenligning var der ca. 50 pct. af deltagerne i Glad Fondens indsats, der var i fleksjob ved 

projektets afslutning. 

 

Figur 1.4 Beskæftigelse for deltagere i Glad Fondens indsats sammenlignet med beskæftigelse 

for personer i målgruppen 

 
Note: I 2016 var der i gennemsnit 10 pct. af de personer, som har påbegyndt en STU og som ikke senere har fået tilkendt førtidspension, som var i beskæftigelse i et 

fleksjob – beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. For mere information om denne beregning, se notatet Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Øko-

nomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til unge med handicap i Kolding Kommune’. For delta-

gere i Glad Fondens indsats var der i november 2019 50 pct. som var i fleksjob. 

Kilde: Glad Fonden og Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økonomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesind-

sats til unge med handicap i Kolding Kommune’. 

 

Disse tal peger klart i retning af, at Glad Fondens beskæftigelsesindsats har bidraget til at øge beskæftigelsen 

for mennesker med handicap.  

 

Når flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse, kan det forventes at have en positiv effekt på de 

offentlige finanser. Dels vil der komme større skatteindbetalinger, fordi beskæftigede tjener og forbruger 

mere. Dels vil der kunne opnås besparelser på den aktive beskæftigelsesindsats. Der forventes ikke at kunne 

opnås væsentlige økonomiske besparelser på overførselsindkomster, på trods af at personer i målgruppen 

                                                             
1 20 af de 54 job blev etableret i forbindelse med ’Fleksjobbere, hold 4’, og deres forløb blev derfor afsluttet i efteråret 2019. Derfor er det 

stadig usikkert, hvor længe disse job vil blive fastholdt. De resterende 24 personer har været i jobbet imellem 8 måneder og 2 år. 

Personer i målgruppen Deltagere fra Glad Fondens indsats

Beskæftigede Ikke-beskæftigede
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ikke længere vil modtage kontanthjælp (eller uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse). Det skyldes, at 

det offentlige fortsat vil skulle bidrage med tilskud til de personer, som kommer i fleksjob.  

 

Glad Fondens indsats er en smule dyrere end den gennemsnitlige aktiveringsindsats, som ledige alternativt 

ville modtage i jobcenteret, men dog meget billigere end de indsatser, som personer i ressourceforløb får. I 

2016 kostede den gennemsnitlige aktiveringsindsats for ledige personer i Danmark ca. 62.900 kr. pr. person 

pr. år (ekskl. omkostninger til drift af jobcentre og puljer mv.). Den tilsvarende omkostning for en person i 

ressourceforløb var ca. 144.000 kr. pr. år.2 For en person i Glad Fondens indsats vil den årlige omkostning 

være omkring 66.000 kr. for ledige fleksjobbere. Prisen er fastsat i regi af det konkrete projekt i Kolding og 

under forudsætning af et allerede etableret samarbejde med jobcentret og et opbygget virksomhedsnetværk.3 

Dermed vil Glad Fondens beskæftigelsesindsats hurtigt blive en god forretning for kommunerne.  

                                                             
2 Omregnet til 2016 pris og lønniveau. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet (2018) ’Aktiv beskæftigelsesindsats’ 
3 Baseret på en månedspris på 5.500 kr. Disse omkostninger er estimeret af Glad Fonden i forbindelse med deres forhandlinger med 

Kolding Kommune om en permanent implementering af indsatsen i Kolding. Omkostningerne er væsentligt lavere end de omkostnin-
ger, der fremgår af notatet Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økonomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer 
fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til unge med handicap i Kolding Kommune’. Det skyldes, at Glad Fonden i løbet af projektet er 
blevet skarpere på økonomien og er kommet frem til en model med 15 deltagere pr. faginstruktør. Prisen pr. deltager hænger uløseligt 
sammen med antallet af deltagere i indsatsen. 
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2. Indledning 

I denne rapport præsenterer vi resultaterne af vores evaluering af Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats i Kolding, ’Arbejdsmarkedsinklusion for unge med handicap 

– en skalérbar model’. I indledningen beskriver vi først Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats, og dernæst redegør vi i de efterfølgende kapitler for den 

forandringsteori, der ligger til grund for selve evalueringen af projektet. 

2.1 Kort om beskæftigelsesindsatsen 
Glad Fonden har i perioden 2016-2019 udviklet og afprøvet en beskæftigelsesindsats for mennesker med 

handicap i Kolding kaldet ’Arbejdsmarkedsinklusion for unge med handicap – en skalérbar model’. Formålet 

med Glad Fondens beskæftigelsesindsats er at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæftigel-

sen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som i henhold til pensionslovgivning fra 

2013 forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked. 

 

Indsatsen består af individuelt tilrettelagte kvalificerings- og indslusningsforløb, hvor deltagerne støttes til 

kvalificering af faglige og personlige kompetencer af Glad Fondens faginstruktører, der er med deltagerne 

ude i forløb på lokale virksomheder. I perioden er beskæftigelsesindsatsen blevet udviklet og afprøvet. Fagin-

struktørerne ’oversætter’ viden fra det virksomhedsforlagte samarbejde med deltagerne til at skabe det gode 

jobmatch mellem den enkelte deltager og en ansættende virksomhed, hvor faginstruktørerne er bindeled 

mellem deltager, arbejdsgiver og kommune. Målet er, at faginstruktørerne sikrer, at barrierer for såvel an-

sættelsen som fastholdelsen reduceres.  

 

Udviklingen og afprøvningen af beskæftigelsesindsatsen er finansieret ved satspuljemidler (finansieret af Fi-

nanslovens konto 17.59.21.20-initiativer for personer med handicap). Finansieringen blev tildelt ultimo 2015, 

og lederen for indsatsen blev ansat 1. april 2016. Udvikling og afprøvning af beskæftigelsesindsatsen løb frem 

til oktober 2019. På tidspunktet for evalueringen er Glad Fonden i gang med at udbrede kendskabet til ind-

satsen til flere kommuner i Danmark. 

 

Beskæftigelsesindsatsen er blevet gennemført i samarbejde med Kolding Kommune og lokale virksomheder i 

Kolding. Der er gennemført i alt 101 forløb i indsatsen, og Glad Fonden har samarbejdet med over 40 lokale 

virksomheder.  

 

I forbindelse med udviklingen af beskæftigelsesindsatsen har indholdet og de konkrete aktiviteter variereret 

over tid – projektforløbet og den konkrete implementering af indsatsen er nærmere beskrevet i næste kapitel.  

2.2 Projektets forandringsteori 
Evalueringen af Glad Fondens beskæftigelsesindsats tager udgangspunkt i en forandringsteori, som er opstil-

let for projektet. I dette afsnit beskriver vi projektets forandringsteori, og hvordan den er anvendt i evaluerin-

gen. 

 

Glad Fonden har opstillet en forandringsteori på baggrund af projektets hovedaktiviteter. Forandringsteorien 

beskriver, hvordan indsatsen skaber de ønskede forandringer for indsatsens målgruppe. Forandringsteorien 

opstiller en årsags-virkningskæde for, hvordan de langsigtede resultater nås, hvilke kortsigtede resultater der 

går forud, og hvilke aktiviteter der skal til for at opnå disse resultater. Figur 2.1 opsummerer forandringsteo-

rien for Glad Fondens beskæftigelsesindsats.  
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Figur 2.1 Beskæftigelsesindsatsens forandringsteori 

 
Note: I projektansøgningen til satspuljen indeholdt forandringsteorien også et element med udvikling af job i socialøkonomiske virksomheder – dette er der dog ikke 

blevet arbejdet med i projektet, og denne del er derfor udeladt her. Der er desuden foretaget mindre sproglige tilpasninger af forandringsteorien ift. forandringsteo-

rien i projektansøgningen. 

Kilde: Glad Fondens projektansøgning til satspuljen. 

 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats består af et kvalificerings- og indslusningsforløb for unge mennesker 

med handicap. Formålet med kvalificerings- og indslusningsforløbet er at øge deltagernes arbejdsmar-

kedsparathed, bl.a. ved at opbygge deres faglige og personlige/sociale kompetencer. Kvalificerings- og ind-

slusningsforløbet bidrager desuden til en styrket koordineret indsats, der skal støtte deltagerne i at komme i 

beskæftigelse, og det bidrager til lettere adgang til arbejdsmarkedet for målgruppen bl.a. ved at skabe viden 

om målgruppen i de virksomheder, de samarbejder med. 

 

Sideløbende med beskæftigelsesindsatsen har Glad Fonden arbejdet systematisk med at opbygge strukturer 

og modeller for samarbejdet med deltagerne, virksomheder og kommune. Dette arbejde skulle især bidrage 

til at skabe den styrkede koordinerede indsats, som nævnt ovenfor. Endeligt har Glad Fonden arbejdet mål-

rettet med at udvikle job til målgruppen i virksomhederne. Dette bidrog til at gøre det lettere for målgruppen 

at få adgang til arbejdsmarkedet, og at der skabes nye jobtyper, som er særligt tilpasset målgruppen.4  

 

Vores evaluering af indsatsen vil tage udgangspunkt i denne forandringsteori: 

• I kapitel 3 beskriver vi implementeringen af indsatsen og de større ændringer i beskæftigelses-

indsatsen, som har haft betydning for aktiviteterne i projektet. 

• I kapitel 4-7 evaluerer vi resultaterne på kort sigt og beskriver, dels hvad der er gjort for at opnå 

disse resultater, dels hvilke barrierer der har været i forhold til at opnå de ønskede resultater. 

• Endeligt vil vi i kapitel 8 evaluere de mere langsigtede resultater og det økonomiske potentiale 

for indsatsen. 

                                                             
4 I projektansøgningen til satspuljen indeholdt projektet også et element med udvikling af job i socialøkonomiske virksomheder – dette 

er der dog ikke blevet arbejdet med i projektet, og denne del er derfor udeladt af evalueringen. 
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3. Implementering af 
beskæftigelsesindsatsen 

I dette kapitel beskriver vi implementeringen af Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats. Herunder ændringer i målgruppe og hvilke aktører, der har 

været involveret gennem projektforløbet. Dermed giver kapitlet et overblik over 

de aktiviteter, der er gennemført som en del af Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats. 
 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats er blevet gennemført i Kolding i perioden 2016-2019. Der har været i alt 

101 forløb, fordelt på 6 optagelsesrunder. Gennem projektforløbet er der sket en række ændringer i bl.a. mål-

gruppen for indsatsen og i de virksomheder, som der er samarbejdet med. Ændringerne er blevet implemen-

teret i forbindelse med nye optagelsesrunder. Disse ændringer har haft betydning for beskæftigelsesindsatsen 

og de aktiviteter, den har indeholdt. 

 

Forløbet består af en kvalificeringsdel, som foregår i en samarbejdsvirksomhed og en indslusningsdel, som er 

i en ansættende virksomhed. Forløbet foregår derfor ude på arbejdspladserne allerede fra dag 1 i forløbet, jf. 

Figur 3.1. 

 

Nedenfor beskriver vi de centrale aktiviteter, der er gennemført i beskæftigelsesindsatsen. Først beskrives 

visitationen, herunder de ændringer, der er sket i målgruppen, og den betydning, det har haft for deltager-

sammensætningen i de enkelte optagelsesrunder. Dernæst beskrives kvalificeringsforløbet og de samarbejds-

virksomheder, som Glad Fonden har samarbejdet med. Til sidst beskrives indslusningen hos den ansættende 

virksomhed og overgangen til job.  

 

Figur 3.1 Aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen 

 

Note: Samarbejdsvirksomhederne gav deltagerne mulighed for at at øge deres kompetencer i autentiske opgaver sammen med faginstruktøren – kvalificeringsforløb 

foregik i samarbejdsvirksomhederne. De ansættende virksomheder var virksomheder, hvor faginstruktørerne vurderede, at der var et godt jobmatch mellem den 

enkelte deltager, deltagers skånebehov og virksomhedens behov for en ny kollega – indslusningsforløb var i ansættende virksomheder. 

3.1 Visitation 
Beskæftigelsesindsatsens overordnede målgruppe er ledige personer med handicap. For at kunne tilbyde le-

dige borgere i Kolding Kommune indsatsen er visitationen sket i samarbejde med Jobcenter Kolding. Be-

skæftigelsesindsatsen er dermed blevet givet som et alternativ til de andre aktiveringsindsatser, som kommu-

nen tilbyder deres ledige borgere.  

 

JOB

Kvalificering ved 
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V
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Den målgruppe, der indgik i projektansøgningen til satspuljen, var ledige unge mennesker (under 40 år) med 

et handicap. Da Glad Fonden startede projektet op i Kolding var der kun etableret samarbejde med teamet 

for unge og aktivitetsparate i Kolding Jobcenter. Teamet er tilknyttet borgere under 30 år, og det var Jobcen-

ter Koldings vurdering, at man blandt de ledige tilknyttet denne afdeling skulle søge potentielle deltagere til 

forløbet. Derfor blev målgruppen for den første optagelsesrunde ledige borgere under 30 år med handicap.  

 

Sidenhen er der blevet lavet en række justeringer i målgruppen. Særligt er samarbejdet med Jobcenter Kol-

ding udvidet, så Glad Fonden i de senere optagelsesrunder også samarbejdede med teamet for aktivitetspa-

rate borgere over 30 år samt med fleksjobgruppen. 

 

Aktiviteterne i visitationen er beskrevet i boksen nedenfor. 

 

Aktiviteter i visitationen 

• Glad Fonden formidler målgruppe, samarbejdsvirksomheder, arbejdsopgaver og anden relevant information ved oplæg på 

jobcentret til de medarbejdere i jobcentret, som skal arbejde med at visitere til kvalificerings- og indslusningsforløbet. 

• Jobcenter Kolding og Glad Fonden bliver enige om, hvilke potentielle deltagere ud af gruppen af ledige mennesker med handi-

cap, der kan opleve mening ved at deltage i Glad Fondens kvalificerings- og indslusningsforløb, og de inviteres til en visitati-

onssamtale.  

• Jobcenterrådgiveren, den potentielle deltager og vejlederen/leder fra Glad Fonden mødes, og den potentielle deltager introdu-

ceres til forløbet og dets formål. Når den potentielle deltager har al viden om forløbet, og hvordan forløbet kan tilpasses den 

enkelte, beslutter den potentielle deltager, om vedkommende vil visiteres til et forløb hos Glad Fonden, og hvis dette er tilfæl-

det, gennemfører rådgiveren visitationen. 

 

 

Overordnet skelnes der mellem to typer af hold: 

• Hold for uafklarede: Målrettet personer, som ikke er afklaret ift. arbejdsmarkedet  

• Hold for fleksjobbere: Målrettet ledige fleksjobbere, dvs. personer, der er tilkendt fleksjob 

 

For deltagere, der ved forløbsbegyndelse var uafklaret i forhold til arbejdsmarkedet, gælder det, at de fleste 

havde et ønske om at komme i beskæftigelse, fx i fleksjob. Derfor var det en del af beskæftigelsesindsatsen at 

afklare og dokumentere deres arbejdsevne, sådan at deres sager kunne indstilles for rehabiliteringsteamet, 

der træffer afgørelse om tilkendelse af fleksjob, ressourceforløb, pension m.m. Forventningen var, at disse 

deltagere skulle være i indsatsen i omkring ni måneder – forløbslængden blev tilpasset den enkelte deltager 

og justeret undervejs. 

 

For optagelsesrunder målrettet ledige fleksjobbere var kvalificerings- og indslusningsforløbene generelt kor-

tere, da der skulle bruges mindre tid på at afklare og dokumentere deltagernes arbejdsevne. Forventningen 

var, at disse deltagere skulle være i indsatsen i omkring fem måneder – længden af de enkelte forløb blev til-

passet den enkelte deltager. 

 

Ved opstart af projektet var planen at køre udviklingen og afprøvningen for tre hold, med hver 21 pladser, så i 

alt 63 borgere kunne få mulighed for at deltage i projektet. 

 

I alt er der blevet visiteret til 101 forløb, heraf var 7 reforløb, så der i alt er 94 personer, der har deltaget i ind-

satsen. Ca. halvdelen var ledige fleksjobbere, som deltog i kortere forløb. Figuren nedenfor giver et overblik 

over optagelsesrunder og hold, herunder udviklingen i målgruppen i løbet af projektperioden.  
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Figur 3.2 Oversigt over hold 

 
Note: ’Fleksjobbere hold 1-3’  havde holdopstart i henholdsvis september 2018, oktober 2018 og februar 2019.  

Kilde: Glad Fonden. 

 

Sammensætningen af deltagere på de forskellige hold har varieret over tid, bl.a. som følge af justeringerne i 

målgruppen. Der var fx forskel på sammensætningen af handicap fra hold til hold. De fleste deltagere i ind-

satsen havde komplekse handicap, det vil sige flere handicaps med indbyrdes påvirkning. Når man ser på det 

primære handicap ift. at indgå på arbejdsmarkedet, er den mest almindelige kategori af handicap på tværs af 

alle hold kognitiv funktionsnedsættelse. På ’Uafklarede, hold 2’ var der særligt mange deltagere med person-

lighedsforstyrrelser, mens der på ’Fleksjobbere, hold 4’ var særligt mange med et fysisk handicap. 

 

Figur 3.3 Deltagernes handicap fordelt på overordnede kategorier af handicap for 101 forløb 

 
Note: Mange deltagere i indsatsen havde komplekse handicap, det vil sige flere handicaps med indbyrdes påvirkning. Figuren viser det primære handicap ift. at 

indgå på arbejdsmarkedet. Andet indeholder bl.a. PTSD. Fordeling for forløb, dvs. personer i reforløb indgår flere gange. 

Kilde: Glad Fonden. 

 

Det var også forskel på deltagernes alder. Den gennemsnitlige alder for alle 101 deltagere var ca. 28 år ved 

forløbsstart. ’Uafklarede, hold 1’ var det yngste hold med en gennemsnitsalder på ca. 22 år, hvilket hænger 
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sammen med, at man for ’Uafklarede, hold 1’ udelukkende samarbejdede med teamet for unge og aktivitets-

parate. ’Fleksjobbere, hold 4’ var det ældste hold med en gennemsnitsalder på omkring 35 år, hvilket hænger 

sammen med, at man for dette hold udelukkende samarbejdede med teamet for ledige fleksjobbere.  

3.2 Kvalificering ved samarbejdsvirksomhed 
Efter visitationen påbegyndte deltagerne kvalificeringsdelen af kvalificerings- og indslusningsforløbet i en 

samarbejdsvirksomhed. Samarbejdsvirksomhederne gav mulighed for, at deltagerne fik afprøvet og opbygget 

deres kompetencer på en arbejdsplads og ved at indgå i reelle arbejdsopgaver sammen med faginstruktøren 

– uden at de var forpligtede til at ansætte deltagerne efterfølgende. 

 

For de deltagere, som ønskede job, og som endnu ikke var afklaret ift. arbejdsmarkedet, inden de startede i 

indsatsen, var afklaring, herunder dokumentation til rehabiliteringsplanens forberedende del, en del af kvali-

ficeringsforløbet. Ca. 50 pct. af forløbene havde deltagere, der endnu ikke var arbejdsmarkedsafklaret, jf. Fi-

gur 3.2. 

 

For de deltagere, der allerede inden beskæftigelsesindsatsen var afklaret til fleksjob, arbejdede Glad Fonden 

med at afklare deltagernes behov for kompenserende ordninger (fx i form af mentorstøtte, personlig assi-

stance eller hjælpemidler) og anden information, som skal indgå i kontrakten ved en fleksjobansættelse, fx 

arbejdsevne, ugentligt timetal, skånehensyn m.m. Denne information blev anvendt, når deltagerne blev ansat 

i fleksjob. Hvor forløbet ikke endte med en ansættelse, blev pågældende information overleveret til Jobcenter 

Kolding.  

 

En vigtig aktør i både kvalificerings- og indslusningsforløbene var Glad Fondens faginstruktører. En fagin-

struktør er en fagligt funderet medarbejder, der udover erfaring med læring og motivationsteknikker har so-

lidt kendskab og gerne erfaring fra de brancher, hvor jobmatch foregår. 

 

Aktiviteterne i kvalificeringsdelen er beskrevet i boksen nedenfor. 

 

Aktiviteter i kvalificeringsforløb 

• Oplæring, praksislæring og arbejde sammen med faginstruktøren i en samarbejdsvirksomhed. 

• Afprøvning af forskellige funktioner og opgaver i samarbejdsvirksomheden – afklaring af arbejdsevne og behov for kompense-

rende ordninger. 

• Samarbejde med andre deltagere. Kvalificeringsdelen er foregået i hold, så deltagerne har været sammen med en eller flere 

andre deltagere, når de har arbejdet i samarbejdsvirksomheden. Omfanget af dette samarbejde har dog varieret fra hold til 

hold. 

• Undervisning i hold, herunder onboarding, jobsøgning og udarbejdelse af CV’er og video-CV’er. 

• Individuel vejledning, samtale og støtte til at udvikle mestringsstrategier. Individuel vejledning foregik nogle gange på Glad 

Fondens kontor, andre gange ude i virksomhederne. 

• Dokumentation af arbejdsevne og samarbejde med jobcenter om afklaring ift. arbejdsmarkedet, tilkendelse af kompenserende 

ordninger og fleksjobansættelser. 

 

 

Længden af fasen hos samarbejdsvirksomheden blev tilpasset den enkelte deltager og dennes mulighed for at 

komme i en ansættende virksomhed. I nogle tilfælde var samarbejdsvirksomheden og den ansættende virk-

somhed den samme, så 46 pct. af de etablerede job var i virksomheder, der også havde fungeret som samar-

bejdsvirksomhed. 

 

Der indgik interessetilkendegivelser fra flere virksomheder som grundlag for projektansøgningen til satspul-

jen. Business Kolding var tiltænkt en vigtig rolle ift. formidling af kontakt til nye samarbejdsvirksomheder 
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eller ansættende virksomheder. De indledende møder viste dog, at virksomhederne, der havde givet interes-

setilkendegivelser af forskellige grunde, ikke havde mulighed for at indgå (bl.a. var der et sted udskiftning af 

nøglepersoner m.m.), og projektet gik derfor i gang med det opsøgende arbejde med at finde andre virksom-

heder.  

 

Figur 3.4 viser en oversigt over, de virksomheder, der har fungeret som samarbejdsvirksomhed i løbet af pro-

jektet. Samarbejdsvirksomhederne dækker en række forskellige brancher og giver mulighed for, at deltager-

nes arbejdsevne kan blive afklaret for en lang række forskellige arbejdsfunktioner. 

 

’Uafklarede, hold 1’ skiller sig ud ved at have to plejecentre tilknyttet. Disse blev tilknyttet, bl.a. fordi de 

havde en mangfoldighed af arbejdsopgaver, indenfor og udenfor; rengøring, køkken, pedel, have og grønne 

arealer m.m. Samarbejdet med Visit Kolding og City Kolding gav dels mulighed for, at Glad Fondens fagin-

struktører og deltagere kunne løse opgaver for byen i fællesskab, og dels at deltagerne kunne komme i ind-

slusning til ansættelse ved City Koldings medlemsvirksomheder, typisk butikker. 

 

Rema 1000, Circle K, Bauhaus samt de butikker, der har samarbejdet med gennem City Kolding, er dermed 

virksomheder inden for detailbranchen, mens Bauhaus har tillige et stort lager. På Designskolen Kolding, 

IBC og Syddansk Universitet har deltagerne bl.a. arbejdet i køkkenbranchen med pedelopgaver og rengøring. 

Tobbers er en restaurant og kaffebar og er dermed ligeledes relateret til køkkenbranchen, mens der også er 

rengøringsopgaver. 

 

Figur 3.4 Oversigt over samarbejdsvirksomheder 

 

Note: Der er samarbejdet med fire forskellige Rema 1000-butikker, tre forskellige Circle K, to forskellige IBC-institutioner og henholdsvis Tobbers Madbar og Tobbers 

Kaffebar. 

Kilde: Glad Fonden. 

3.3 Indslusning i ansættende virksomhed 
Som en del af beskæftigelsesindsatsen overgik de enkelte deltagere fra en samarbejdsvirksomhed til en an-

sættende virksomhed. De ansættende virksomheder var virksomheder, hvor faginstruktørerne vurderede, at 

der var et godt jobmatch mellem den enkelte deltager, deltagers skånebehov og jobønsker samt virksomhe-

dens behov for en ny kollega.  

 

De ansættende virksomheder forpligtede sig ved indgåelse af aftalen til at ansætte deltageren efter endt ind-

slusning, som oftest varede 14 dage. 

 

I indslusningsforløbet arbejdede deltagerne mere selvstændigt i en ansættende virksomhed, og faginstruktø-

rerne bidrog særligt med introduktion og oplæring. Forløbene var individuelt tilrettelagt, så de deltagere, der 

havde behov for mere støtte fra faginstruktøren, fik det. 

 

Længden af indslusningsfasen blev afstemt ift. det enkelte match mellem deltager og virksomhed. Fagin-

struktøren var med i overgangen til den ansættende virksomhed, men var ikke til stede på virksomheden 
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med samme hyppighed som hos samarbejdsvirksomhederne. Deltagerne havde dog fortsat mulighed for at 

ringe til faginstruktørerne.  

 

Udover samarbejdsvirksomhederne, har Glad Fonden samarbejdet med 29 forskellige ansættende virksom-

heder. Nogle samarbejdsvirksomheder har også haft deltagere i indslusning og har dermed også fungeret 

som ansættende virksomheder – hele 46 pct. af de etablerede job var i samarbejdsvirksomheder. De ansæt-

tende virksomheder dækker bredt virksomheder i forskellige brancher og med forskellige arbejdsfunktioner. 

 

Aktiviteterne i indslusningsdelen er beskrevet i boksen nedenfor. 

 

Aktiviteter i indslusningsforløb 

• Oplæring ved faginstruktør og nye kollegaer på virksomheden samt afklaring af ugentligt timetal og effektivitetsprocent i 

den/de opgaver, der ansættes til. 

• Faginstruktør støtter relationsdannelsen mellem deltager og virksomhedens personale, herunder finder faginstruktør mulige 

gode mentorer eller faste kontaktpersoner for deltager i virksomheden. 

• Forventningsafstemning af arbejdsvilkår, fx antal pauser, hvornår og hvor pauser afholdes, og indgåelse i sociale spilleregler på 

arbejdspladsen – desuden praksisudmøntning af deltagers skånehensyn. 

• Dialog mellem deltager og virksomhed med støtte fra faginstruktør, herunder støtte til at udarbejde ansættelseskontrakt og 

lave aftaler med kommunen, herunder etablering af kompenserende ordninger i ansættelsen. 
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4. Styrket koordineret indsats 

I dette kapitel evaluerer vi, hvordan beskæftigelsesindsatsen har bidraget til en 

styrket koordineret indsats for mennesker med handicap i Kolding Kommune. 
 

Evalueringen af projektets resultater på kort sigt tager udgangspunkt i projektets forandringsteori. Dette ka-

pitel ser specifikt på den styrkede koordinerede indsats, jf. Figur 4.1.  

 

En styrket koordineret indsats for ledige mennesker med handicap skal bidrage til, at deltagerne i beskæfti-

gelsesindsatsen får en god overgang fra indsatsen til beskæftigelse og progression på en række parametre, 

som kan bidrage til større produktivitet for samfundet.  

 

Figur 4.1 Fokus i kapitlet er styrket koordineret indsats 

[Indsæt Figur]  

Glad Fonden arbejdede i løbet af projektet systematisk med at opbygge gode samarbejdsmodeller. Opbygnin-

gen af samarbejdsmodeller havde særligt til formål at skabe en styrket koordineret indsats for mennesker 

med handicap i Kolding Kommune.  

 

En styrket koordineret indsats for mennesker med handicap i Kolding Kommune kan komme til udtryk gen-

nem flere forskellige kanaler. Vi har særligt set på følgende tre områder, hvor vi vurderer, at der er sket en 

styrket koordineret indsats i forbindelse med projektet: 

• God opstart i beskæftigelsesindsatsen for deltagerne (overgang fra anden aktivitet til indsatsen). 

• Hurtigere afklaring af arbejdsevne og behov for kompenserende ordninger hos målgruppen. 

• Mere effektive ansættelsesforløb for virksomheder og deltagere (overgang fra indsats til beskæf-

tigelse). 

 

I det følgende vil vi evaluere, om projektet har skabt en styrket koordineret indsats eller ej, hvad der er gjort 

for at opnå en styrket koordineret indsats, og hvilke barrierer og udfordringer der har været for at opnå den 

styrkede koordinerede indsats.  
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4.1 God opstart i beskæftigelsesindsatsen 
En god opstart i beskæftigelsesindsatsen er en indikator for, at rådgiverne i Jobcenter Kolding og udbyder af 

indsatsen, i dette tilfælde Glad Fonden, har været i stand til at koordinere indsatsen godt. En god opstart i en 

aktiveringsindsats øger sandsynligheden for, at indsatsen vil få de ønskede effekter, i dette tilfælde at delta-

gerne opnår beskæftigelse. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE EN GOD OPSTART? 

For at sikre en god opstart i beskæftigelsesindsatsen er det vigtigt, at der er et godt match mellem deltagerne 

og beskæftigelsesindsatsen. Det vil sige, at de deltagere, der starter i indsatsen, kan få noget ud af den og op-

lever tiden i forløbet som meningsfuld. Desuden arbejdes der målrettet med at skabe positive læringserfarin-

ger for deltagerne, det vil sige, at deltagerne kommer godt i gang og bliver motiveret for at deltage i indsatsen 

– denne del af Glad Fondens beskæftigelsesindsats er uddybet i afsnit 5.1. 

 

For at sikre at der var nok deltagere i beskæftigelsesindsatsen, og at der blev visiteret deltagere, som mat-

chede beskæftigelsesindsatsen bedst muligt, blev der løbende justeret i målgruppen for indsatsen. Justerin-

gerne i målgruppen skulle imødekomme en række barrierer ift. visitationen, som er beskrevet under barrie-

rer nedenfor. 

 

Glad Fonden udviklede som en del af projektet en afstemt visitationsproces, hvor Glad Fonden og de rele-

vante afdelinger i Jobcenter Kolding samarbejdede tæt om at identificere, informere og visitere deltagere til 

indsatsen, se desuden afsnit 3.1. 

 

I forbindelse med deltagernes opstart i beskæftigelsesindsatsen gennemførte Glad Fonden undervisning for 

deltagerne i hold. Glad Fondens vejleder udviklede et on-boarding-modul, som skulle støtte deltagerne i op-

starten af forløbet, sikre gennemskuelighed, samt at deltagerne havde de rette forventninger til forløbet. Un-

dervisningen fokuserer på at sætte gang i en positiv udviklingsproces.  

 

Faginstruktører og vejleder arbejdede målrettet med at etablere en relation med rådgiverne; et troværdigt 

tillidsforhold. Denne relation gjorde Glad Fondens medarbejdere bedre i stand til sammen med rådgiverne at 

reagere hurtigt på eventuelle udfordringer i forløbet, fx i forbindelse med deltagere, som var meget fravæ-

rende. Det gjorde det også nemmere at koordinere og sikre, at jobcenteret og Glad Fonden var enige om ret-

ningen for det enkelte forløb, hvilket medvirkede til, at deltagerne fik en større tillid til både Glad Fonden og 

rådgiverne. 

BARRIERER FOR EN GOD OPSTART 

Som beskrevet ovenfor var det vigtigt for den gode opstart, at visitationen til indsatsen fungerede godt. I lø-

bet af projektet var der udfordringer forbundet med samarbejdet med Jobcenter Kolding, som var en barriere 

for at skabe en god opstart i beskæftigelsesindsatsen.  

 

Søren Bork Hansen, ungechef i Jobcenter Kolding, vurderer, at det tog lang tid for jobcenteret og Glad Fon-

den at ’få sig skudt ind på hinanden’. Han vurderer, at i starten af projektforløbet havde både rådgivere og 

Glad Fonden meget fokus på hver deres hverdag og mindre på samarbejdet, og hvordan de kunne udvikle sig 

sammen. Efter workshops i foråret 2018 mener han dog, at samarbejdet er blevet rigtig godt, og der er op-

stået en meget bedre forståelse for hinanden.  

 

Udfordringerne i samarbejdet slog særligt igennem i visitationen til indsatsen. For ’Uafklarede, hold 1’ var 

det svært for jobcentret at identificere et tilstrækkeligt antal potentielle deltagere, som var interesseret i at 

deltage i indsatsen, og holdet blev derfor ikke fyldt op. På de senere hold lavede Glad Fonden derfor en række 
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justeringer i målgruppen, jf. ovenfor. I interviews er der blevet fremhævet en række barrierer, der har med-

virket til udfordringerne i samarbejdet om visitationen:5 

• Rådgivere havde ikke mulighed for at fremsøge personer med handicap. I løbet af perioden 

2016-2019 erfarede Jobcenter Kolding, at der var færre personer i målgruppen, end de havde vurderet, 

der ville være. Personer i målgruppen var svære at tælle for Jobcenteret, da det ikke var muligt for sags-

rådgiverne at søge efter personer med handicap i deres databaser – det gjorde det ligeledes svært for 

rådgiverne at finde potentielle deltagere i forbindelse med visitationen. Visitationen blev derfor baseret 

på rådgivernes viden om de potentielle deltagere. 

• Timing af Glad Fondens forløb ift. potentielle deltageres andre aktiviteter. En udfordring 

var, at de relevante personer ofte var engageret i andre aktiviteter i Jobcenteret, som rådgivere, de po-

tentielle deltagere og/eller disses pårørende ikke var interesseret i at afbryde for at de kunne deltage i 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats. Kolding Kommune var i løbet af perioden begyndt at afklare sine 

STU-elever til fleksjob som en del af STU’en, hvormed der fra omkring 2018 ikke var lige så mange uaf-

klarede unge, som forventet. Desuden var der ikke datosammenfald mellem Glad Fondens holdstart og 

afslutning af STU. Derfor udvidede man løbende målgruppen, hvilket medvirkede til, at de senere hold 

havde flere deltagere. Desuden angav Jobcenter Koldings rådgivere en periode på tre måneder til visita-

tionsprocessen, hvilket Glad Fonden imødekom i planlægningen og derfor udskød startdato for ’Uafkla-

rede, hold 2’ med tre måneder. 

• Rådgiveres deltagelse i informationsaktiviteter: Rådgivernes tid og mulighed for at deltage i in-

formationsmøder og dialog med Glad Fonden varierede over tid. På ’Uafklarede, hold 1’ blev der kun 

samarbejdet med jobcentrets team for unge aktivitetsparate (under 30 år). På senere hold blev der også 

samarbejdet med teamet for aktivitetsparate borgere (på 30 år og ældre) samt fleksjobteamet. Udvidel-

sen betød, at der var mange flere rådgivere, som skulle informeres om indsatsen. Eftersom det ikke er 

muligt for rådgiverne at finde personer med handicap i deres system, var det nødvendigt, at alle rådgi-

vere, som kommer i kontakrt med målgruppen, var informeret om indsatsen, da de kun ved personligt 

kendskab til borgerne kunne vurdere, om de var inden for målgruppen. Det var ikke altid alle relevante 

rådgivere, som var tilstrækkeligt informeret om indsatsen. Dette blev bl.a. håndteret gennem en work-

shop, der blev gennemført i foråret 2018. 

• Potentielle deltageres interesse i de virksomheder, der blev samarbejdet med: De virksom-

heder, der blev samarbejdet med i indsatsen, har ændret sig i perioden 2016-2019, jf. kapitel 3. For 

nogle potentielle deltagere havde det betydning, hvilke virksomheder der var mulighed for at komme ud 

i som deltager, og det kan have påvirket visitationen. Det havde derfor også betydning, at samarbejds-

virksomhederne særligt for ’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’ først blev afklaret relativt kort tid 

inden holdene startede, hvilket gjorde det svært for rådgiverne at identificere mulige deltagere i god tid 

inden holdstart. Glad Fonden blev i løbet af perioden bedre til at håndtere denne udfordring, bl.a. gen-

nem deres kommunikation med rådgiverne og deltagerne, hvor der blevet fokuseret på det meningsfulde 

i at nærme sig arbejdsmarkedet, frem for hvilke opgaver der udføres i samarbejdsvirksomheden. Glad 

Fonden gav også mere viden om det midlertidige i at være i samarbejdsvirksomheden, og forklarede, at 

indsatsen ift. ansættende virksomheder beskæftiger sig bredt med mange forskellige brancher.  

 

For at imødekomme disse udfordringer udvidede Glad Fonden målgruppen ad flere omgange; først til at in-

kludere borgere mellem 30 og 40 år, derefter til også at inkludere ledige fleksjobbere. Derudover fik menne-

sker med personlighedsforstyrrelser også mulighed for at blive visiteret til indsatsen, selvom det i forbindelse 

med projektstart ikke var tanken, at personer med denne type handicap skulle deltage i indsatsen. 

 

Glad Fonden erfarede gennem deres arbejde med ’Uafklarede, hold 1’ og efter langvarig dialog med Jobcen-

ter Kolding, at der var en række barrierer forbundet med at indsluse deltagerne i job, når de gik fra at være 

uafklaret til at være fleksjobafklaret. Det skyldes bl.a., at deltagerne ved fleksjobtilkendelse blev tilknyttet 

fleksjobgruppen og ikke længere var tilknyttet det team, som Glad Fonden samarbejdede med. Det betød i 

praksis, at Glad Fonden ikke havde mulighed for at støtte fleksjobtilkendte deltagere til ansættelse. Derfor 

indledte Glad Fonden i foråret 2018 et samarbejde med fleksjobteamet i Jobcenter Kolding, som begyndte at 

                                                             
5 Interview afholdt juni 2017 med Kirsten Færing, interview afholdt juli 2017 med John Michael Nielsen, interviews afholdt august 2019 

med Stine Kristensen, Henrik Olsen og Søren Bork Hansen – se bilag A. 
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visitere fleksjobafklarede borgere til Glad Fondens indsats, herunder tidligere deltagere, der i forløbet var 

blevet tilkendt fleksjob, og som gennem samarbejdet med fleksjobgruppen kunne støttes til ansættelse. 

 

Både leder i Jobcenter Kolding og leder af Glad Fondens beskæftigelsesindsats vurderer, at ændringerne har 

medført et bedre samarbejde over tid, en bedre forståelse for hinanden og deraf bedre dialog om deltagere og 

indsatsen.6 Leder af Glad Fondens beskæftigelsesindsats vurderer, at det bedre samarbejde, herunder at Glad 

Fonden blev mere skarp i sin kommunikation og præsentation af indsatsen, har ledt til, at flere personer er 

blevet visiteret til indsatsen for de senere hold. 

RESULTATER 

I alle interviews vurderer medarbejdere fra Jobcenter Kolding, at Glad Fondens bidrag til visitationsproces-

sen har været positiv og har bidraget til bedre match mellem deltagere og indsats.7 Det vurderes positivt, at 

Glad Fonden informerede deltagerne om indsatsen, da de havde den dybe viden om, hvad der skulle foregå, 

og om muligheder inden for indsatsen. Desuden vurderede flere af jobcenter-medarbejderne, at Glad Fon-

dens tilgang til at kommunikere med deltagerne og forklare dem om forløbet, herunder det visuelle visitati-

onsmateriale, som Glad Fonden har udviklet til indsatsen, bidrog positivt til deltagernes forståelse af forlø-

bet, og hvad der skulle ske. 

 

Deltagere i Glad Fondens indsats, fortæller også, at de havde en god opstart i indsatsen.8 Fx fortæller en tidli-

gere deltager, som har fået job i Rema 1000, i forbindelse med indsatsen følgende: 

 

”Jeg var meget bekymret, da jeg skulle starte. Meget nervøs. Der var mange nye ting, der 

skulle ske – nye kollegaer, nyt arbejde, og jeg var tilflytter, så det var også en ny by. Det 

gik godt. Der var intet at være bekymret over.”  

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

En indikator for, at der er skabt en god overgang til selve beskæf-

tigelsesindsatsen, er, at deltagerne med større sandsynlighed vil 

gennemføre indsatsen. Omtrent 81 pct. af forløbene er blevet gen-

nemført, jf. boksen til højre. Det er højere end andelen, som gen-

nemfører en STU (ca. 70 pct.)9. Andelen af STU-elever, som af-

bryder for at begynde beskæftigelse eller anden uddannelse (posi-

tivt frafald), lå på omkring 15 pct..10 Medregner man dette positive frafald, som ’gennemførte forløb’, er ande-

len af ’gennemførte’ STU-forløb på ca. samme niveau som gennemførselsandelen for Glad Fondens beskæfti-

gelsesindsats. 

 

’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’ har den laveste gennemførselsprocent, hvilket kan indikere, at 

Glad Fonden over tid er blevet bedre til at sikre en god opstart i indsatsen. Af de 19 afbrudte forløb vedrørte 7 

af forløbene personer, der led af personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller psykoser. De udgør dermed 37 

pct. af de afbrudte forløb, men kun 20 pct. af alle forløb, og der har derfor været en højere sandsynlighed for, 

at forløb for personer med disse typer handicap ville blive afbrudt. Dette kan indikere, at udvidelsen af mål-

gruppen, hvor personer med denne type handicap fik mulighed for at deltage i indsatsen, kan have påvirket 

gennemførselsprocenten negativt. 

                                                             
6 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Søren Bork Hansen og Mai-Britt Kruse Bonde-Sterup – se bilag A. 

7 Kilde: Interview afholdt juli 2017 med John Michael Nielsen, interviews afholdt august 2019 med Stine Kristensen og Henrik Olsen – 

se bilag A. 

8 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 

9 Kilde: Undervisningsministeriet (2017). Evaluering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsddannelse. 

10 Kilde: Undervisningsministeriet (2019). STU Benchmarkanalyse. 

81 pct. gennemførte forløb 

Det svarer til, at 82 ud af 101 forløb er 

gennemført.  
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4.2 Hurtigere afklaring af arbejdsevne 
For at blive afklaret til fleksjob er det et krav, at alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gen-

nem omplacering, er undersøgt. Det leder ofte til, at personer fra beskæftigelsesindsatsens målgruppe bliver 

sat i en lang række forskellige praktikker eller andre former for afklaringsforløb. Målet hermed er at sikre 

den rette dokumentation til rehabiliteringsteamet, som træffer den endelige afgørelse om tilkendelse til fleks-

job. En hurtigere afklaring af arbejdsevnen vil dermed være et vigtigt bidrag til en styrket koordineret indsats 

for ledige mennesker med handicap. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE EN HURTIGERE AFKLARING? 

For deltagere, som ikke var afklaret ift. arbejdsmarkedet udviklede Glad Fonden en proces og en række red-

skaber, der bidrog til at sikre dokumentation af deltagernes arbejdsevne. En vigtig del af denne proces var 

faginstruktører og deltageres daglige samarbejde ude på virksomhederne, som gav faginstruktørerne den 

nødvendige viden til at kunne dokumentere deltagernes arbejdsevne. 

 

I samarbejde med den enkelte deltager arbejdede faginstruktørerne med at observere, hvad der virkede i en 

arbejdskontekst, hvorfor det virkede – og hvad der ikke virkede og hvorfor det ikke virkede. Det blev gjort 

ved løbende at foretage tilpasninger i arbejdet hos samarbejdsvirksomhederne med henblik på at finde det 

rette timetal, arbejdsopgaver, mødetider, kompenserende ordninger mv. for den enkelte. Glad Fonden vurde-

rer, at det var afgørende for den gode dokumentation og afklaring, at faginstruktørerne var til stede og arbej-

dede sammen med deltagerne i et væsentligt antal timer. 

 

I løbet af beskæftigelsesindsatsen anvendte Glad Fondens faginstruktører et kompetencemålsredskab, som 

både bidrog til at skabe en god dialog mellem deltager og faginstruktør om mål og kompetencer og at doku-

mentere deltagernes kompetencer og arbejdsevne.  

 

Med udgangspunkt i Jobcenter Koldings skabelon for dokumentation til rehabiliteringsforløbets forbere-

dende del, udviklede Glad Fonden sin egen version af en dokumentationsskabelon. Den skulle sikre grundig 

dokumentation, som var let at anvende, når deltagerne skulle mødes med rehabiliteringsteamet i Jobcenter 

Kolding for at blive afklaret ift. arbejdsmarkedet. 

BARRIERER FOR AT SKABE EN HURTIGERE AFKLARING 

Afklaring ift. arbejdsmarkedet sker gennem møder med rehabiliteringsteamet. Inden man kan fastsætte dato 

for et møde med rehabiliteringsteamet, skal der i Kolding Kommune foreligge en række dokumenter. Det kan 

tage mange måneder fra et møde med rehabiliteringsteamet bliver datosat, til mødet afholdes. Med andre 

ord er det en tidskrævende proces at blive afklaret ift. arbejdsmarkedet, herunder fx at få tilkendt fleksjob.  

 

Udfordringer i samarbejdet med Jobcenter Kolding har ikke kun påvirket visitationsprocessen, men også af-

klaringsprocessen. Det tog Glad Fonden lidt tid at blive klar på rollefordelingen i forbindelse med afklarin-

gen, og for ’Uafklarede, hold 1’, fik Glad Fonden ikke startet tidligt nok på dokumentationen i den enkelte 

deltagers forløb. Derfor var der nogle deltagere, som blev afklaret sent i forløbet, og hvor Glad Fonden derfor 

ikke havde mulighed for at lave indslusning i en ansættende virksomhed, da deltagerne endnu ikke var afkla-

ret. For ’Uafklarede, hold 2’ havde Glad Fonden derfor øget fokus på at begynde dokumentationsprocessen 

allerede tidligt i forløbet, for at bidrage til at flere deltagere blev afklaret til fleksjob, imens de var i indsatsen. 

RESULTATER 

Projektets evne til at afklare deltagerne ift. arbejdsmarkedet kan ses som en indikator for en styrket koordi-

neret indsats, hvor Glad Fondens og Jobcenter Koldings samarbejde har ledt til afklaring af deltagernes ar-

bejdsevne. Af de i alt 51 forløb, hvor deltagerne ikke var afklaret ift. arbejdsmarkedet (’Uafklarede, hold 1’, 

’Uafklarede, hold 2’ og ’Uafklarede, hold 3’), var der 23 forløb, som ledte til, at personerne blev tilkendt fleks-

job, og 8 forløb, hvor personerne blev afklaret til enten pension eller ressourceforløb, jf. Figur 4.2.  
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Det svarer til at 61 pct. af de deltagere, der startede i et forløb hos Glad Fonden, fik en afgørelse på deres re-

habiliteringssag – heraf var der ca. 10 pct., som blev afklaret til ressourceforløb, og som dermed skulle fort-

sætte i forløb hos Jobcenter Kolding.11 Der var desuden 14 pct. af deltagerne, som afsluttede forløbet, uden at 

deres sag blev forelagt rehabiliteringsteamet. Disse fortsatte hovedsageligt i andre forløb i jobcenterregi. 

 

Figur 4.2 Resultat for deltagere, som var uafklaret ift. arbejdsmarkedet ved opstart i forløb 

 

Kilde: Statistik og information om deltagere fra Glad Fonden. 

 

At projektet har bidraget til en hurtigere afklaring af arbejdsevne, understøttes af vores interviews med med-

arbejdere i jobcenteret. Stine Kristensen, som er faglig koordinator i Jobcenter Koldings ungeteam og ind-

imellem også en del af rehabiliteringsteamet, vurderer, at en stor andel af deltagerne er blevet hurtigere af-

klaret end normalt som følge af deres deltagelse i Glad Fondens indsats. Hun roser Glad Fonden for at tænke 

i arbejdsfunktioner, der ikke er specifikke for den branche, de kører forløbet i, og for den høje detaljerings-

grad i deres dokumentation.  

4.3 Mere effektive ansættelsesforløb 
Når en virksomhed skal ansætte en person med handicap, skal der være styr på de kompenserende ordnin-

ger, og hvis vedkommende ansættes i fleksjob, er der yderligere en række ting i ansættelseskontrakten, som 

er anderledes end for en almindelig ansættelse. Dette kan gøre ansættelsesprocessen besværlig. For at styrke 

den koordinerede indsats om at støtte mennesker med handicap i beskæftigelse har Glad Fonden arbejdet 

med at sikre mere effektive ansættelsesforløb, som ud over håndtering af besværlig administration også om-

fatter at sikre et godt match mellem virksomhed og den nye ansatte. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE MERE EFFEKTIVE ANSÆTTELSESFORLØB? 

Glad Fonden har haft stor fokus på at gøre deltagernes overgang fra indsats til beskæftigelse så god som mu-

lig. Det har de både gjort ved at bidrage til jobsøgningsprocessen, i selve ansættelsesprocessen samt efter an-

sættelse i en overgangsfase. 

 

Faginstruktørerne har ofte været drivende for jobsøgningen. Henrik Olsen, som er jobkonsulent i fleksjob-

gruppen i Jobcenter Kolding fortæller, at ud fra deres erfaring søger målgruppen for Glad Fondens beskæfti-

gelsesindsats sjældent selvstændigt job og har derfor netop brug for en mere håndholdt indsats. Han vurde-

rer, at fleksjobgruppen ikke har ressourcerne til at give målgruppen denne håndholdte indsats, og at Glad 

Fondens indsats har været uundværlig.   

 

                                                             
11 Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløbet skal hjælpe per-

sonen på vej mod job eller uddannelse og kan vare 1-5 år. Kilde: STAR.dk 
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Glad Fondens erfaringer understøtter Henrik Olsens vurdering af, at gruppen sjældent selvstændigt søger 

job, og faginstruktørerne kom derfor til at stå for en stor del af jobsøgningsaktiviteterne. For ’Fleksjobbere, 

hold 4’ var udfordringen i stedet for manglende initiativ, at mange deltagere kommer med mere erhvervser-

faring og desuden har været længere tid på ledighedsydelse, hvorfor de har mere travlt med at finde et job. 

Her har flere faginstruktører oplevet, at der derfor i stedet var brug for deres støtte til at målrette jobsøgnin-

gen, for derved at sikre at deltagerne bliver ansat et sted, som er et godt match for både virksomhed og delta-

ger.12  

 

Glad Fonden arbejdede målrettet med at gøre samarbejdet mellem virksomheder, der ønsker at ansætte en 

deltager i fleksjob, og Jobcenter Kolding lettere. Misforståelser eller uoverensstemmelser mellem en ansæt-

tende virksomhed og kommunen kan fx lede til forsinkelser i ansættelsen, at der ikke bliver tilbudt de nød-

vendige kompenserende ordninger, eller at den nye medarbejder ikke får den rigtige løn. For at undgå disse 

barrierer har Glad Fonden støttet dialogen mellem den ansættende virksomhed og kommunen. De har fx ud-

viklet en app til beregning af kontraktinformation, såsom virksomhedens lønudgift ifm. ansættelse af en del-

tager. I app’en kan man indtaste antal timer, pct. i effektivitet, timeløn m.m. og få en beregning af lønudgif-

ten for virksomheden ved ansættelse af den pågældende deltager. 

 

For at støtte dialogen mellem deltager og virksomhed deltog Glad Fondens faginstruktører i ansættelsesmø-

der, når deltagerne blev tilbudt job i en virksomhed, og bidrog til processen med at udarbejde en ansættelses-

kontrakt. Med deres viden om deltagernes kompetencer og skånebehov samt deres viden om virksomheder-

nes ressourcebehov bidrog de til, at ansættelserne blev gode match, og at kontrakterne tog de hensyn, der var 

nødvendige for at sikre, at både deltagere og virksomheder kunne blive glade for ansættelsen. De gode job-

match var, når deltagernes kompetencer matchede arbejdsgivernes behov for opgaveløsning, og arbejdsgi-

verne samtidig kunne imødekomme deltagers skånebehov, og begge parter havde viden om, hvordan samar-

bejdet kunne udmøntes i praksis. 

BARRIERER FOR AT SKABE MERE EFFEKTIVE ANSÆTTELSESFORLØB 

Glad Fonden har oplevet udfordringer med at skabe effektive ansættelsesforløb, dels når de skulle identifi-

cere og starte samarbejde med de ansættende virksomheder, dels når virksomhed, deltager og jobcenter 

skulle blive enige om vilkårene for ansættelse. 

 

På ’Uafklarede, hold 1’ oplevede faginstruktørerne, at det var svært og meget tidskrævende at identificere de 

virksomheder, som kunne være gode ansættende virksomheder for indsatsen.13 Dette skyldtes flere ting: 

• På holdene, hvor deltagerne var uafklaret ift. arbejdsmarkedet, begyndte indslusningen på en ansæt-

tende virksomhed ofte, inden personerne var endeligt afklaret. Dermed skulle faginstruktørerne forsøge 

at lave en aftale med en ansættende virksomhed, inden deltagernes effektive arbejdstid og skånebehov 

var afklaret. Når virksomhederne var usikre på deltagernes effektive arbejdstid, herunder om deltagerne 

ville blive tilkendt fleksjob, blev det mindre attraktivt at ansætte deltagerne fra Glad Fondens beskæfti-

gelsesindsats. På ’Uafklarede, hold 2’ har Glad Fonden dels afklaret til fleksjob tidligere i forløbet, dels 

har de kunnet vise virksomheder, at de tidligere deltagere ofte blev tilkendt fleksjob, hvilket kan have 

bidraget til, at flere virksomheder var interesseret i at samarbejde. På ’Uafklarede, hold 3’ var samarbej-

det med fleksjobgruppen etableret, og dermed understøttedes overgangen fra ikke-afklaret deltager til 

fleksjobtilkendt deltager, hvilket bidrog til en højere effektivitet i ansættelsesforløbene.  

• Særligt for det ’Uafklarede, hold 1’ oplevede faginstruktørerne det som udfordrende at skabe kontakt til 

relevante virksomheder i Kolding. De havde de ikke kendskab til relevante virksomheder og skulle der-

for opbygge kendskab til disse i Kolding. Over tid har faginstruktørerne opbygget gode og længereva-

rende samarbejder med en række virksomheder i Kolding, som også løbende ansætter deltagere i fleks-

job. Faginstruktørerne fortæller, at de har gjort brug af referencer. Det vil sige, at når de har haft et godt 

forløb med en virksomhed, kan de spørge virksomheden, om de kender andre virksomheder, som kunne 

bruge nogle af Glad Fondens deltagere. Desuden har indsatsen over tid målrettet sig en række brancher, 

                                                             
12 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Michael Rinkovski – se bilag A. 
13 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Kent Aggerholm, Jens-Christian Hviid-Skræ og Pernille Nisbeth – se bilag A. 
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som faginstruktørerne har gode erfaringer med, og hvor de ved, at mange virksomheder har en interesse 

i at ansætte fleksjobbere. 

 

Når der var fundet et godt match mellem en deltager og en virksomhed, og der skulle udarbejdes en ansættel-

seskontrakt, har virksomheden, Glad Fonden og Jobcenter Kolding i nogle tilfælde haft forskellige opfattelser 

af deltagerens arbejdsevne og hermed behov for kompenserende ordninger. Glad Fonden løste i alle tilfælde 

uenighederne gennem dialog, men uenighederne kan have medvirket til mindre effektive ansættelsesforløb. 

 

Interviews med ledere og rådgivere fra Jobcenter Kolding indikerer, at der har været nogle uenigheder mel-

lem virksomhed, Glad Fonden og jobcentret, særligt i forhold til hvad den effektive arbejdstid er for delta-

gerne, og hvilke støtteforanstaltninger, fx personlig assistent, der er nødvendige.14 Diskussioner og uenighed 

om en deltagers arbejdsevne kan være ubehagelige for deltageren at medvirke i. I nogle tilfælde har Glad 

Fonden for at undgå dette derfor holdt forberedende møder uden deltagerne. Deltagerne har dog altid delta-

get i de afgørende møder. Henrik Olsen, som er jobkonsulent i fleksjobgruppen i Jobcenter Kolding, fortæl-

ler, at det ofte endte med, at Glad Fondens vurdering var korrekt, og deltagerne blev derfor justeret i effektiv 

arbejdstid.15 Uenigheder kan have haft betydning for ansættelsesforløbet, men det vurderes ligeledes at være 

vigtigt for fastholdelsen af jobbet, at man ved ansættelse bliver enige om en passende effektiv arbejdstid. 

RESULTATER 

Virksomhederne, som Glad Fonden har samarbejdet med, har oplevet en mere effektiv ansættelsesproces. I 

interviews med de ansættende virksomheder har flere virksomheder fremhævet, at det har gjort stor forskel, 

at faginstruktørerne har hjulpet med at udarbejde kontrakterne og få styr på alt det administrative omkring 

fleksjobansættelsen.16 Det har særligt bidraget til at gøre processen smidigere og mindre tidskrævende for 

virksomhederne og har også bidraget til tryghed i processen, da det ellers godt kan være svært for en virk-

somhedsleder, som typisk har begrænset erfaring i fleksjobansættelser, at sikre sig, at alle papirerne omkring 

ansættelsesforholdene for en fleksjobber er i orden.  

 

En indikator for, at ansættelsesforløbene har været gode, er, hvis mange af deltagerne fastholdt deres job. 87 

pct. af de deltagere, som har fået job gennem Glad Fondens beskæftigelsesindsats, var fortsat i jobbet i no-

vember 2019, jf. Figur 4.3. De personer, som har fasholdt deres job, er deltagere fra hele perioden 2016-

2019; nogle har derfor været i deres job i flere år ved afslutning af projektet i Kolding, mens andre er fra det 

seneste hold og dermed blot har været kort tid i deres job. 

 

                                                             
14 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Stine Kristensen, Henrik Olsen og Søren Bork Hansen – se bilag A. 
15 Kilde: Interview afholdt august 2019 med Henrik Olsen – se bilag A. 
16 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen og Niels Kudsk – se bilag A. 



26 

 

Figur 4.3 Fastholdte job i november 2019 

 
Kilde: Statistik og information om deltagere fra Glad Fonden. 

  

Deltagerne i beskæftigelsesindsatsen oplevede ligeledes, at Glad Fonden bidrog til, at ansættelsesprocessen 

gik hurtigt, og at de kom hurtigt i job.17 En tidligere deltager fortæller bl.a. følgende: 

 

”Jeg har følt mig helt sikker hos Glad Fonden.  

Jeg synes, at det har gjort en forskel, at Glad Fonden har været inde over.  

Hvis jeg havde været hos kommunen, så tror jeg ikke,  

at jeg havde fået job så hurtigt.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

                                                             
17 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
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5. Arbejdsmarkedsparathed 

I dette kapitel evaluerer vi, hvordan beskæftigelsesindsatsen har bidraget til at øge 

arbejdsmarkedsparatheden for mennesker med handicap i Kolding Kommune. 
 

Større arbejdsmarkedsparathed blandt deltagerne i beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til at øge deres 

sandsynlighed for at komme i beskæftigelse og dermed øge deres selvforsørgelsesgrad. Større arbejdsmar-

kedsparathed blandt deltagerne kan potentielt bidrage til at øge deres produktivitet, når de kommer i beskæf-

tigelse, jf. Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Fokus i kapitlet er arbejdsmarkedsparathed 

 
 

I det følgende vil vi evaluere, om beskæftigelsesindsatsen har øget deltagernes arbejdsmarkedsparathed eller 

ej, hvad der er gjort for at opnå en større arbejdsmarkedsparathed, og hvilke barrierer og udfordringer der 

har været for at opnå en større arbejdsmarkedsparathed. 

5.1 Positive læringserfaringer 
Glad Fondens erfaring fra dette og tidligere projekter er, at mange personer i målgruppen ofte har negative 

erfaringer med at skulle lære nyt og prøve nye ting. Disse negative erfaringer kan skabe barrierer for at indgå 

på arbejdsmarkedet. Glad Fonden har derfor gennem beskæftigelsesindsatsen arbejdet med at skabe positive 

læringserfaringer hos deltagerne.  

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE POSITIVE LÆRINGSERFARINGER? 

For at skabe positive læringserfaringer er kvalificerings- og indslusningsforløbene i Glad Fondens beskæfti-

gelsesindsats blev tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes ressourcer. Det vil både sige, at Glad Fonden i 

deres møde og deres kommunikation med deltagerne havde fokus på de ting, som deltagerne kunne og bi-

drog med, og at faginstruktørerne forsøgte at tilpasse bl.a. den faglige støtte, som deltagerne modtog, og de 

arbejdsopgaver og det ansvar, som deltagerne blev tildelt i virksomhederne. 

 

Når Glad Fonden informerede potentielle deltagere om deres beskæftigelsesindsats i forbindelse med de 

samtaler, de inviterede dem til, fik de potentielle deltagere mulighed for at sige nej tak til indsatsen. Dermed 

havde de deltagere, der startede i indsatsen, valgt indsatsen til – dette skulle bidrage til, at deltagerne alle-

rede fra starten følte sig som aktive deltagere i indsatsen, og øge deres motivation. 
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Glad Fondens medarbejdere afstemte forventninger med deltagerne inden opstart af deres forløb. I løbet af 

forløbene havde faginstruktører og deltagere løbende dialog om deltagernes mål og ønsker, så deltagerne så-

ledes havde indflydelse på tilrettelæggelse af indsatsen. Den løbende dialog kunne bl.a. omhandle, om den 

enkelte foretrak at arbejde sammen med andre mennesker eller mere alene, og om det var afgørende for del-

tageren, at jobmatchet skulle findes i en bestemt branche. Det blev afbalanceret med, at deltagerne samtidig 

afprøvede flere forskellige arbejdsopgaver, for at de sammen med faginstruktørerne kunne afdække og øge 

deres kompetencer, særligt for holdene for uafklarede personer. For deltagere, som endnu var uafklaret ift. 

arbejdsmarkedet gennemgik deltagerne sammen med faginstruktøren den dokumentation, som Glad Fonden 

udarbejdede til rehabiliteringsteamet, og blev støttet i deres forståelse af dokumentationen og processen. 

Desuden havde faginstruktører og deltagere i hele forløbet løbende en åben dialog om deltagernes kompeten-

cer med udgangspunkt i Glad Fondens kompetencemålsbeskrivelse. Dokumentationen byggede dermed på 

en åben dialog mellem Glad Fonden og deltagerne og indeholdt derfor ikke ’overraskelser’ for deltagerne. 

Formålet med den tætte dialog mellem Glad Fonden og deltagere var at skabe en tryg og tillidsbåret relation 

som base for samarbejdet og give et bedre udgangspunkt for de positive læringserfaringer. 

 

Når deltagerne var på samarbejdsvirksomhederne, var faginstruktørerne løbende i dialog med virksomhe-

derne om, hvilke arbejdsopgaver der kunne løses af den enkelte deltager. For at skabe positive læringserfa-

ringer var målet, at opgaverne passede til deres interesser og nærmeste kompetenceudviklingstrin. Fagin-

struktørerne arbejdede med at gøre opgaverne meningsfulde for deltagerne ved at sætte opgaverne ind i en 

kontekst og illustrere deres betydning for virksomhedernes daglige drift. Fx har det betydning for salget, at 

Rema 1000’s kunders oplevelse er, at hylderne er fyldt op, og at varerne står pænt.  

 

Deltagerne fik gradvist mere ansvar, fx ansvar for et område i butikken, og de blev tiltalt på samme måde 

som andre medarbejdere. Dermed blev der arbejdet målrettet på, at deltagerne skulle indgå som ligeværdige 

medarbejdere på arbejdspladsen. 

 

Glad Fondens faginstruktører og vejleder tog sig tid til at tage hånd om den enkelte deltager. Det vil sige, at 

de imødekom deltagerne og støttede dem, når de havde det svært. Faginstruktører og vejleder indgik i en lø-

bende dialog med deltagerne om progression, mestring, udfordringer og sejre i løbet af indsatsen. Dialogen 

skete med udgangspunkt i det daglige arbejde. Glad Fonden kommunikerede gennem hele forløbet anerken-

dende og med fokus på deltagernes ressourcer. 

 

Faginstruktørerne var et trygt holdepunkt for deltagerne i starten af deres forløb, og denne rolle blev gradvist 

overført til en medarbejder i virksomheden. I forbindelse med indslusning på de ansættende virksomheder, 

trådte faginstruktøren gradvist i baggrunden for at lade deltagerens kompetencer komme i spil. 

 

Kvalificeringen ved samarbejdsvirksomhed og undervisningen har for de fleste deltagere foregået på hold. 

Dette blev gjort for både at skabe en holdfølelse og give deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden og 

støtte hinanden i kompetenceopbygningen. Holdfølelsen kan have bidraget til at afværge ensomhed. På 

samme måde kan fællesskabet med andre mennesker med lignende udfordringer som en selv have bidraget 

til, at færre af deltagerne følte sig anderledes. Begge er faktorer, som Glad Fonden oplevede som barrierer for 

nogle af deltagerne for at opnå beskæftigelse. Endeligt kan det have en positivt smittende effekt at se andre 

lykkes, og det oplevede Glad Fonden også, når en deltager fik job eller blev tilkendt fleksjob – så fik andre 

deltagere også mod på at søge job eller gå til afklaringsopgaven med et positivt mindset. 

BARRIERER FOR AT SKABE POSITIVE LÆRINGSERFARINGER 

De udfordringer, som er dokumenteret i forbindelse med Glad Fondens arbejde med at skabe positive læ-

ringserfaringer, er dels relateret til deltagernes baggrund og vilkår, som kan påvirkes deres motivation og op-

levelse af læring i indsatsen, og dels til det at skabe en holdfølelse, som, jf. afsnittet ovenfor, kan bidrage til at 

skabe mere positive læringserfaringer. 

 

Deltagerne på de forskellige forløbshold kom med mange forskellige udfordringer og forskellige baggrunde. 

Formålet med Glad Fondens beskæftigelsesindsats var netop, at den skulle rumme mennesker med forskel-
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lige ressourcer. Dog har faginstruktørerne oplevet, at det var særligt udfordrende at skabe positive læringser-

faringer for nogle af de deltagere, der havde mange dårlige erfaringer med i bagagen, eller for deltagere med 

særlige typer af handicap. 

• Et eksempel er, at faginstruktørerne har oplevet det som sværere at skabe positive læringserfa-

ringer for nogle af de deltagere, som havde personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller andre 

handicap, som påvirker deltagernes fremmøde og stabilitet – deltagere med denne type handi-

cap har desuden haft et større frafald fra indsatsen end andre deltagere, jf. afsnit 4.1.18 

• Et andet eksempel er en faginstruktør, som har oplevet, at det var sværere at motivere nogle af 

de mere erfarne deltagere til at prøve nye ting og være åbne over for at lære nyt på samarbejds-

virksomhederne. Fx har nogle af de deltagere, som inden forløbsstart var ledige fleksjobbere, 

haft vanskeligt ved at acceptere, at de skal starte på en virksomhed, hvor målet ikke er ansæt-

telse (samarbejdsvirksomhed).19 

 

Ifølge projektbeskrivelsen skulle beskæftigelsesindsatsen i Kolding foregå i hold bestående af syv deltagere, 

som alle var i samme samarbejdsvirksomhed sammen med en faginstruktør. Der har dog været en række ud-

fordringer med at implementere denne model, og der er derfor afprøvet forskellige holdvariationer i løbet af 

projektperioden. Disse forskellige holdvariationer kan have betydet, at der har været en mindre holdfølelse 

for nogle deltagere, og at disse deltagere dermed ikke fik de positive oplevelser forbundet med fællesskab og 

holdfølelse, som er beskrevet tidligere. 

• Fra august 2018 var holdene spredt over flere forskellige lokationer, fx forskellige Rema 1000-

butikker. Dette skyldes bl.a., at det var svært at finde samarbejdsvirksomheder i Kolding, som 

havde nok relevante opgaver for et hold på syv deltagere.  

• På nogle hold har der været løbende optag, så de forskellige deltagere er startet i indsatsen på 

forskellige tidspunkter. Dette er særligt gjort for at efterkomme Jobcenter Koldings ønske om 

løbende optag, hvilket gjorde det nemmere for jobcentret at finde borgere i målgruppen, som 

ellers ikke ville kunne starte, når de havde færdiggjort igangværende aktiveringsaktiviteter. 

RESULTATER 

Faginstruktørerne har gode erfaringer med at bruge delmål, herunder kompetencemålene, til i dialogen med 

deltagerne at illustrere deltagernes progression. De oplever generelt, at deltagerne bliver motiveret, når del-

målene bruges til at italesætte deres ressourcer og opnåede kompetencer på en anerkendende måde, og at det 

giver deltagerne en retning at arbejde hen imod og gør deltagerne mere fokuserede.20 

 

En indikator for, om deltagerne har haft positive læringserfaringer i løbet af beskæftigelsesindsatsen, er, om 

de har fået en større tro på egne evner. Flere af de tidligere deltagere, som er interviewet i forbindelse med 

afslutningen af projektet, fortæller, at de har fået en bedre selvtillid. De tidligere deltagere fortæller bl.a. føl-

gende:21 

 

”Jeg er blevet rimelig overrasket over, at Glad Fonden har vist mig,  

at jeg egentligt godt kan mere, end jeg lige havde regnet med.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

En anden tidligere deltager fortæller også, at hun fik større selvtillid, men at hun stadig havde mange bekym-

ringer igennem forløbet:22 

 

”Da jeg startede ved Glad Fonden, fik jeg en rigtig god faginstruktør,  

som var rigtig god til at finde min selvtillid og finde ud af, hvad det var,  

                                                             
18 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Kent Aggerholm og Pernille Nisbeth – se bilag A. 
19 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Henrik Olsen – se bilag A. 
20 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Pernille Nisbeth, Kent Aggerholm og Jens-Christian Hviid-Skræ, interviews afholdt august 

2019 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Michael Rinkovski – se bilag A. 
21 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
22 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
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jeg kunne. […] Jeg har igennem forløbet haft mange bekymringer, om jeg var god 

nok, og om jeg kunne finde ud af tingene, og hvad jeg kunne holde til.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

Positive læringserfaringer er svære at måle, og det har ikke været muligt på baggrund af de data, som vi har 

indsamlet i forbindelse med evalueringen, at udvikle gode kvantitative indikatorer for dette.23  

5.2 Relationsopbygning 
For at kunne indgå på en arbejdsplads er det vigtigt at kunne indgå i relationer med kollegaer og ledere. Per-

soner i målgruppen kan grundet deres handicap eller dårlige erfaringer have svært ved at opbygge og indgå i 

disse relationer. Det har derfor været en vigtig del af Glad Fondens beskæftigelsesindsats at støtte deltagerne 

i at opbygge relationer og udvikle mestringsstrategier, som gør dem bedre i stand til at indgå i relationer. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE GODE RELATIONER? 

Glad Fonden har arbejdet med at skabe en god relation til deltagerne ved at være ærlige og gennemskuelige 

gennem hele forløbet. 

 

Glad Fonden og Jobcenter Kolding har arbejdet med at afstemme deltagernes forventninger til forløbet alle-

rede i forbindelse med de indledende samtaler med potentielle deltagere, inden de siger ja til at deltage i ind-

satsen. Det gøres for at sikre, at alle parter ved opstart af indsatsen har samme forståelse af indsatsens ind-

hold og formålet med indsatsen.  

 

Glad Fonden arbejdede også med at skabe relationer til de virksomheder, som de samarbejdede med i løbet 

af projektet. Det gjorde de ved at være åbne i dialogen med virksomhederne, fx ved sammen med deltageren 

at fortælle, at den pågældende deltager ved et angstanfald vil hjem og ikke i situationen kan tale om det. Eller 

at en deltager som effekt af at have for høj belastningsgrad på en opgave kan være kortluntet og tale vredt til 

sine kolleger. Relationen startede allerede ved den første kontakt til virksomheden. En tæt relation mellem 

faginstruktører og virksomheder var bl.a. vigtig for, at faginstruktørerne kunne støtte deltagerne i at danne 

relationer med kollegaer på virksomheden. 

 

Endelig opbyggede Glad Fonden en god relation til deltagerne. Det blev gjort ved at lade deltagerne vælge 

indsatsen, ved at sætte de rette forventninger i starten af indsatsen og ved at være gennemskuelige i sin kom-

munikation og dialog med den enkelte deltagere gennem hele forløbet.  

 

Faginstruktørerne støttede bl.a. relationsopbygningen mellem deltager og virksomhed ved at tilbyde støtte og 

sparring med ledere og ansatte på virksomheden, ift. hvordan de kunne samarbejde med målgruppen og de 

konkrete deltagere. Herunder hvordan de kunne give bedre instruktioner, hvilke arbejdsopgaver der kunne 

være relevante, og hvordan man kunne håndtere eventuelle udfordringer. De støttede også løbende i dialogen 

mellem virksomhederne og deltagerne ved at fungere som en form for ’oversætter’. Det blev gjort for at 

undgå misforståelser.  

 

Der blev arbejdet med relationsopbygning løbende igennem hele forløbet hos samarbejdsvirksomhederne. 

Når deltagerne startede på de ansættende virksomheder, var faginstruktørerne til stede på virksomheden. I 

samarbejde med virksomhedernes ledere og ansatte arbejdede faginstruktørerne på at tilpasse arbejdet til de 

enkelte deltagere. 

                                                             
23 For ’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’, har Glad Fondens team interviewet deltagerne omkring deres tro på egne evner i for-

bindelse med deres forløbsstart og igen i forbindelse med afslutningen af forløbet (se bilag A om Opstarts- og afslutningsinterviews 
med deltagere foretaget af Glad Fonden). Af de 20 deltagere, som har deltaget i både et startinterview og et slutinterview, er det kun ca. 
¼, som i forbindelse med interviewene har udtrykt øget tro på egne evner.23 Dette kan skyldes, at mange af deltagerne ikke har markø-
rer for, hvad det vil sige at nærme sig arbejdsmarkedet, og dermed ikke kan vurdere, om de har opnået progression. Bliver de samme 
deltagere derimod spurgt, om de er blevet bedre til en helt konkret ting fra deres hverdag, kan de vurdere det. Idet start- og slutinter-
view ikke gav ny indsigt til at støtte deltagerne til arbejdsmarkedsafklaring, blev metoden opgivet til fordel for kontinuerlig dialog med 
den enkelte deltager i forløbsperioden.  
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BARRIERER FOR RELATIONSOPBYGNING 

En udfordring for stort set samtlige aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen er, at nogle deltagere, særligt i star-

ten af forløbet, blot havde få ugentlige timer i kvalificeringsforløbet. Nogle deltagere har også haft sygdom 

eller andet fravær, som har betydet, at de var mindre til stede på samarbejdsvirksomhederne med faginstruk-

tørerne. Dette var særligt en udfordring for relationsopbygningen, da det tager tid at skabe tillid. Glad Fon-

dens personale oplevede, at det var sværere at skabe gode relationer med de deltagere, som kun var i indsat-

sen få timer om ugen.24 

RESULTATER 

Både virksomheder og deltagere har oplevet, at de har haft et godt samarbejde, hvilket indikerer, at der er 

blevet skabt gode relationer mellem virksomhederne og deltagerne i Glad Fondens beskæftigelsesindsats. 

 

Flere virksomheder har i interviews fremhævet faginstruktørerns rolle som ’mellemmand’, der sikrede, at 

både virksomhedens og deltagerens interesser blev tilgodeset. De virksomhedsrepræsentanter, som vi har 

snakket med, har oplevet, at faginstruktørerne bidrog til, at de opnåede en bedre forståelse for deltagerne, og 

at der blev undgået misforståelser, særligt i opstartsfasen, som var afgørende for, at det efterfølgende samar-

bejde mellem virksomhed og deltager kom til at fungere godt.25 

 

Langt de fleste virksomheder oplevede således, at deres samarbejde med deltagerne fra Glad Fondens be-

skæftigelsesindsats fungerede godt eller meget godt, jf. Figur 5.2. Det indikerer, at der har været gode relatio-

ner mellem virksomhederne og deltagerne. 

 

Figur 5.2 Virksomhedernes vurdering af, hvordan samarbejdet med deltagerne har fungeret 

 
Note: N=27, svarende til 59 pct. af de samarbejdsvirksomheder og ansættende virksomheder, som Glad Fonden har samarbejdet med. 

Kilde: Spørgeskema til virksomheder. 

 

En indikator for, at deltagerne også oplevede, at der blev skabt gode relationer i løbet af indsatsen, er, at del-

tagerne oplever socialt samvær mere positivt ved afslutningen af beskæftigelsesindsatsen, end de gjorde i 

starten af beskæftigelsesindsatsen. Vurderingen af, at deltagerne oplever socialt samvær mere positivt, er ba-

seret på interviews med deltagerne.26  

 

                                                             
24 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Pernille Nisbeth, Kent Aggerholm og Kirsten Færing, workshop afholdt december 2018 – se 

bilag A. 
25 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen, Susanne Poulsen og Niels Kudsk, interviews afholdt juli 2018 med Nina Niel-

sen, Christoffer Christensen og Thomas Schack, interviews afholdt juni 2017 med Hanne Friis Clausen og Karen Sørensen – se bilag A. 
26 Se opstarts - og afslutningsinterviews med deltagere foretaget af Glad Fonden i bilag A. 
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Figur 5.3 Deltagernes oplevelse af socialt samvær 

 
Note: Baseret på 20 deltagere fra ’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’. Deltagernes oplevelse af socialt samvær ses på baggrund af korte interviews. Deltagerne 

er bl.a. blevet spurgt om, hvordan de har det, når de skal arbejde sammen med personer, som de ikke kender så godt, og hvordan de har det, når de skal arbejde 

sammen med deres kollegaer på arbejdet. 

Kilde: Opstarts - og afslutningsinterviews med deltagere foretaget af Glad Fonden. 

 

Dette understøttes af interviews med tidligere deltagere gennemført i forbindelse med projektets afslutning. 

Her fortæller de tidligere deltagere bl.a.: 27 

 

”Det bedste ved mit fleksjob er at komme ud og møde andre mennesker” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

”Det har været utroligt energigivende at komme i beskæftigelsesindsatsen,  

da man kunne mærke, at folk ville en. […] Førhen har jeg haft et ekstremt stort 

socialt behov. Det har jeg fået tilfredsstillet lidt, så jeg ikke har et behov for at fare 

rundt, når jeg endelig har fri.”  

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

5.3 Jobkompetencer og mestringsstrategier 
Arbejdsmarkedsparatheden for mennesker med handicap vil ud over deres jobkompetencer også ofte af-

hænge af deres evne til at mestre de vilkår, deres handicap medfører. Glad Fonden har i sin beskæftigelses-

indsats både arbejdet med at opbygge deltagernes kompetencer og at støtte dem i at udvikle mestringsstrate-

gier, som gør, at de kan begå sig bedre på en arbejdsplads.  

HVAD ER DER GJORT FOR AT OPBYGGE KOMPETENCER OG MESTRINGSSTRATEGIER? 

I kvalificeringsdelen af beskæftigelsesindsatsen fik deltagerne mulighed for sammen med faginstruktørerne 

at afprøve deres kompetencer i en virksomhed. Formålet var, at deltagerne opbyggede kompetencer ved at 

indgå i arbejdsfællesskabet og ved at udføre reelle opgaver i virksomheden. Da forløbet er virksomhedsforlagt 

fra dag 1, blev kompetencerne opbygget allerede fra starten af indsatsen. Dels gav kvalificeringen mulighed 

for at faginstruktører og deltagere kunne opbygge en relation og sammen få indsigt i deltagernes kompeten-

cer og udfordringer.  

 

Når deltagerne var på samarbejdsvirksomhederne var faginstruktørerne løbende i dialog med virksomhe-

derne om, hvilke arbejdsopgaver der kunne løses af deltagerne – opgaver, som kunne bidrage til at udvikle 

                                                             
27 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
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den enkelte deltagers kompetencer. Deltagerne afprøvede forskellige arbejdsopgaver hos samarbejdsvirk-

somhederne. Arbejdsopgaverne bidrog til den daglige drift af virksomhederne, hvilket skulle bidrage til at 

gøre opgaverne meningsfulde.  

 

For de hold, hvor deltagerne ikke var afklarei ift. arbejdsmarkedet, blev der arbejdet med at udvikle deltager-

nes kompetencer på baggrund af et kompetencemålsredskab, som Glad Fonden har udviklet i løbet af projek-

tet. Kompetencemålene beskriver forskellige niveauer for både faglige og personlige kompetencer. Arbejdet 

med kompetencemålene blev tilpasset den enkelte deltager. Kompetencemålsbeskrivelsen omfattede de ar-

bejdsopgaver, den enkelte deltager arbejdede med i virksomheden, og var inddelt i at kende til opgaven; at 

kunne udføre opgaven med støtte; at beherske opgaven samt at kunne lære opgaven fra sig. Når en deltager, 

fik nye arbejdsopgaver, udviklede faginstruktørerne tilsvarende kompetencemål på disse opgaver. Kompe-

tencemålsbeskrivelserne anvendtes til at visualisere delmål i dialogen mellem faginstruktør og deltager samt 

til at illustrere de opnåede kompetencer. 

 

Faginstruktørerne samarbejdede også med deltagerne om en række personlige og sociale udfordringer, der 

kunne være uhensigtsmæssige ift. at indgå på arbejdsmarkedet. Deltagernes udfordringer kunne fx bestå af 

søvnproblemer, som gjorde det svært at komme op om morgenen, eller angst for offentlig transport og nye og 

utrygge rammer eller udfordringer med medicinering eller udfordringer i forbindelse med boligforhold. 

 

Som en del af kvalificeringen modtog deltagerne vejledning. Formålet med vejledningen var at støtte delta-

gerne i at opbygge personlige og sociale kompetencer, som er nødvendige for at kunne finde og fastholde et 

job. 

 

Individuel vejledning foregik nogle gange på Glad Fondens kontor, andre gange ude i virksomhederne. Vejle-

deren var tilgængelig for deltagerne, hvis de havde behov for samtale eller særlig støtte til personlige udfor-

dringer. Vejledningen blev tilpasset den enkelte deltager og blev tilbudt, hvor der var behov for det. Behov for 

vejledning blev afstemt mellem deltager og faginstruktør. På ’Uafklarede, hold 3’ og ’Fleksjobbere, hold 1-4’ 

varetog faginstruktørerne vejledningen, idet faginstruktørerne over tid havde opbygget kompetencer i at vej-

lede målgruppen. Desuden oplevede Glad Fonden, at afbrydelserne i arbejdsopgaverne i forbindelse med mø-

der med vejlederen for flere deltagere medførte negative forstyrrelser i arbejdet. Hvorimod den vejledning, 

som de kunne have med den faginstruktør, de allerede havde etableret en tillidsbåret relation til, kunne fo-

regå mere uformelt på virksomheden, fx mens opgaver blev løst. Dermed medførte vejledning ved faginstruk-

tørerne færre forstyrrelser for deltagerne, og vejledningen var ofte mere direkte overførbar til praksis.  

 

Deltagerne modtog også vejledning i plenum i form af undervisning i kompetencer, igen med mål om at øge 

deltagernes arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen foregik på hold, hvor deltagerne fik mulighed for at 

lære hinanden at kende. Vejlederen udviklede i løbet af 2016-2019 en række undervisningsmoduler med til-

hørende undervisningsmaterialer. Deltagerne deltog i et onboarding-modul med introduktion til beskæftigel-

sesindsatsen, og hvilke forventninger der var til deltagerne. Og de deltog i jobsøgnings- og cv-moduler, hvor 

de blev undervist i jobsøgningsstrategier og fik lavet CV og for nogle deltageres vedkommende et personligt 

video-CV.28  

 

Formålet med undervisningen var, at den enkelte deltager blev bedre til at beskrive sin arbejdsidentitet, her-

under hvordan skånehensyn og andre udfordringer ift. job kan italesættes på en positiv måde, som ikke af-

skrækker arbejdsgivere på samme måde som ’sygehistorier’ kan gøre det. Det blev også talt om brancher og 

jobinteresser i undervisningen.  

BARRIERER FOR AT UDVIKLE JOBKOMPETENCER OG MESTRINGSSTRATEGIER 

Glad Fondens arbejde med at opbygge deltagernes kompetencer blev ligesom deres arbejde med at danne 

relationer (se afsnit 5.2) udfordret af, at nogle deltagere, særligt i starten af forløbet, blot havde få ugentlige 

                                                             
28 I forbindelse med udviklingen af beskæftigelsesindsatsen, har der været forskel på, hvilken undervisning, de forskellige hold har fået. 

Fx blev der gennemført et økonomimodul for første hold, som dog ikke blev videreført for de senere hold. Og for ’Fleksjobbere, hold 4’ 
blev de elementer, som Glad Fonden vurderede var vigtigst og mest meningsfulde, sammenkogt til ét undervisningsmodul. 
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timer i kvalificeringsforløbet. Desuden kan det have været en barriere for udviklingen af jobkompetencer, at 

der for de senere hold blev givet mindre undervisning. 

 

Når deltagere havde få ugentlige timer i kvalificeringsforløbet, fx pga. fravær, tog det længere tid at oplære 

deltagerne, at integrere dem på arbejdspladsen og at skabe en god relation til dem, hvilket kan have gjort det 

sværere at udvikle disse deltageres kompetencer. Både faginstruktører og vejleder vurderede i forbindelse 

med afslutningen af forløbene for ’Uafklarede, hold 1’, at det var sværere at udvikle kompetencer for de delta-

gere, som kun var i indsatsen få timer om ugen.29 Efter at Glad Fonden oplevede store udfordringer med at 

håndtere fravær på de første hold, udviklede de en række værktøjer målrettet at sænke fraværet. Glad Fonden 

udviklede en handleplan/værktøjskasse, som kunne bringes i spil, når en deltager havde meget fravær. Det 

første de gjorde var, at faginstruktører og vejleder undersøgte årsagen til fraværet. Et eksempel på et tiltag i 

handleplanen kunne være at samarbejde med deltagernes private netværk, for på den måde at sikre at net-

værket i det omfang, det er muligt, støtter vedkommende i deltagelse i beskæftigelsesindsatsen. Tiltagene var 

individuelle og blev tilpasset den enkelte deltager.  

 

For de senere hold måtte Glad Fonden, bl.a. grundet en forlængelse af projektperioden og et højere antal del-

tagere end forventet, prioritere sine ressourcer og skære ned på enkelte aktiviteter. For ’Uafklarede, hold 3’ 

blev det besluttet, at det omfattende arbejde, der ligger i at producere video-CV’er, blot ville blive iværksat for 

deltagere, hvor der var særligt belæg for det. Michael Rinkovski, som er faginstruktør, fortæller, at nogle af de 

virksomheder, som han samarbejdede med, gav udtryk for, at de savnede video-CV’erne. For ’Fleksjobbere, 

hold 4’ blev undervisningen desuden kogt ned til et enkelt undervisningsmodul, hvor de tidligere hold havde 

flere undervisningsmoduler.  

RESULTATER 

Deltagerne i Glad Fondens beskæftigelsesindsats har udviklet deres kompetencer og mestringsstrategier på 

flere forskellige områder. Dels de personlige kompetencer, fx i forhold til et mere stabilt fremmøde, og dels 

de mere faglige kompetencer. 

 

Vejleder og faginstruktører har gode erfaringer med at nedbringe fravær, hvor man desuden også har været i 

stand til at øge antallet af arbejdstimer markant for nogle deltagere. Fx har en deltager øget timeantallet fra 

15 timer om ugen til 26 timer om ugen. Dette underbygges af vores interviews med rådgivere fra Jobcenter 

Kolding, som også har oplevet at deltagerne virkelig er blevet rykket ift. arbejdstimer.30 

 

Deltagerne har udvidet deres jobperspektiv og har opnået nye indsigter i deres kompetencer og interesser, 

herunder indsigt i, hvad de kunne tænke sig at arbejde med på længere sigt.31 For de deltagere, som har været 

meget modvillige i forhold til at udføre specifikke opgaver, har man tilpasset opgaverne eller gennem samtale 

støttet deltagerne i at forstå, at man i alle ansættelser ofte vil have arbejdsopgaver, som er spændende, og 

nogle, som er mindre spændende. Dette er fx gjort ved at øge deltagernes indflydelse på tilrettelæggelsen af 

arbejdsopgaverne og planlægge et ugeskema, hvor deltagerne afgør, hvornår på ugen de mindre spændende 

opgaver skal løses. Dette understøttes af interviews med rådgivere fra Jobcenter Kolding, som fortæller at 

nogle deltagere inden opstart i forløbet ikke var interesseret i de brancher, som Glad Fondens samarbejds-

virksomheder var i, men at Glad Fonden alligevel fandt nogle gode job til dem i branchen, som deltagerne 

også blev glade for.32 

 

                                                             
29 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Pernille Nisbeth, Kent Aggerholm og Kirsten Færing, workshop afholdt december 2018 – se 

bilag A. 
30 Kilde: Interview afholdt juli 2017 med John Michael Nielsen, interviews afholdt august 2019 med Stine Kristensen og Henrik Olsen – 

se bilag A. 
31 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Pernille Nisbeth, Kent Aggerholm og Jens-Christian Hviid-Skræ, interviews afholdt august 

2019 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Michael Rinkovski – se bilag A. 
32 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Stine Kristensen og Henrik Olsen – se bilag A. 
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Glad Fondens team vurderer overordnet, at undervisningsmodulerne har fungeret godt. Deltagerne er mødt 

op og har været engageret i undervisningen. Teamet vurderer ligeledes, at noget af det, som har fungeret rig-

tig godt, er de produkter, der er blevet udarbejdet som en del af indsatsen. Faginstruktører og vejleder frem-

hæver bl.a. video-CV’et, som har været et godt redskab, når de har søgt job med deltagerne.33 

 

I forbindelse med Glad Fondens arbejde med kompetencemål har de for de to første hold, (’Uafklarede, hold 

1’ og ’Uafklarede, hold 2’), registreret deltagernes kompetenceniveau ved opstart, ca. midtvejs og i slutningen 

af forløbet. 

 

Mål for personlige og faglige kompetencer 
I forbindelse med forløbet har faginstruktørerne formuleret en række kompetencemål for deltagerne – dels faglige kompetencemål, 

dels personlige og sociale kompetencemål. Målene er sat på en sådan måde, at de virker motiverende og realiserbare for den enkelte 

deltager, men også så opnåelse af målene reelt illustrerer en fremgang, dvs. at deltagerne kommer tættere på at kunne varetage et 

job eller fleksjob.  

 

For hvert mål har faginstruktørerne vurderet deltagernes niveau på en tretrinsskala: 

• Deltageren kender til kompetencen: Deltageren kender og forstår kompetencen/opgaven 

• Deltageren kan kompetencen: Deltageren kan anvende kompetencen / udføre opgaven med vejledning. 

• Deltageren behersker kompetencen: Deltageren behersker selvstændigt kompetencen / opgaven. 

Personlige og sociale kompetencer er kompetencer, som mange af deltagerne grundet deres handicap har svært ved eller mangler at 

udvikle. Kompetencerne er desuden essentielle for at kunne indgå ligeværdigt på en arbejdsplads. Der har derfor været stort fokus 

på at udvikle disse kompetencer i løbet af forløbet. De personlige kompetencemål, som der er arbejdet med, har varieret lidt fra 

hold til hold. Deltagere, som har gået på samme hold, har dog som udgangspunkt haft de samme personlige kompetencemål. 

 

De faglige kompetencemål har varieret markant fra deltager til deltager alt efter dennes funktionsniveau og de arbejdsopgaver eller 

brancheprofiler, som faginstruktøren har valgt at samarbejde med den enkelte deltager om. De faglige kompetencemål er 

formuleret ud fra nogle af de arbejdsopgaver, som det forventes, at den enkelte deltager skal kunne beherske i en arbejdssituation. 

 

Disse registreringer indikerer, at deltagerne har opbygget både faglige og personlige kompetencer i løbet af 

deres deltagelse i Glad Fondens beskæftigelsesindsats, jf. Figur 5.4 og Figur 5.5. Deltagerne beherskede i gen-

nemsnit kun ca. 19 pct. af de personlige kompetencemål, da de startede i beskæftigelsesindsatsen, men hele 

49 pct. ved afslutning af indsatsen. Udviklingen er den samme for de faglige kompetencemål: Deltagerne be-

herskede i gennemsnit ca. 16 pct. af de faglige kompetencemål, som de havde arbejdet med i forbindelse med 

opstart af indsatsen, hvorimod de beherskede hele 49 pct. ved afslutning af indsatsen.  

 

Dette er en stærk indikation af, at deltagerne opbyggede kompetencer i løbet af beskæftigelsesindsatsen. 

Selvom der ikke er dokumentation for udviklingen i kompetencer for de andre hold, som har været igennem 

beskæftigelsesindsatsen, forventes en lignende udvikling for disse, da disse hold bl.a. har haft lavere frafald 

og større succes med at opnå beskæftigelse end de to første hold. 

 

                                                             
33 Kilde: Interviews afholdt juni 2017 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Kirsten Færing, interview afholdt august 2019 med Michael 

Rinkovski – se bilag A. 
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Figur 5.4 Personlige kompetencemål  Figur 5.5 Faglige kompetencemål 

 

 

 
Note: For forklaring af kompetencemålene og -niveauerne, se faktaboks om 

mål for personlige og faglige kompetencer. 

Kilde: Kompetencemålinger foretaget af Glad Fonden. 

 Note: For forklaring af kompetencemålene og -niveauerne, se faktaboks om 

mål for personlige og faglige kompetencer. 

Kilde: Kompetencemålinger foretaget af Glad Fonden. 
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6. Lettere adgang til 
arbejdsmarkedet 

I dette kapitel evaluerer vi, om beskæftigelsesindsatsen har bidraget til, at 

personer med handicap i Kolding Kommune har fået lettere adgang til 

arbejdsmarkedet. Glad Fonden har arbejdet med at give målgruppen lettere 

adgang til arbejdsmarkedet ved at samarbejde med lokale virksomheder i Kolding 

for at øge virksomhedernes evne til at rumme mennesker med handicap. 
 

Når virksomheder i Kolding bliver bedre til at rumme mennesker med handicap, kommer det ikke kun delta-

gerne i Glad Fondens indsats til gode, men også potentielle fremtidige ansatte med handicap. Det kan også 

være en gevinst for virksomhederne. Når de bliver bedre til at tage i mod og integrere mennesker med handi-

cap, vil de få adgang til en større arbejdskraft, og det kan potentielt øge virksomhedernes produktivitet, jf. 

Figur 6.1.  

 

Figur 6.1 Fokus i kapitlet er lettere adgang til arbejdsmarkedet 

 

 

I det følgende vil vi evaluere, om beskæftigelsesindsatsen har bidraget til lettere adgang til arbejdsmarkedet 

for målgruppen, hvad der er gjort for at give deltagerne lettere adgang til arbejdsmarkedet, og hvilke barrie-

rer og udfordringer der har været for at opnå dette. Glad Fonden har arbejdet med at gøre det lettere for mål-

gruppen at komme ind på arbejdsmarkedet ved at: 

• Øge virksomhedernes viden om handicap og kompenserende ordninger 

• Styrke inklusionen på arbejdspladserne og give virksomhederne bedre redskaber til at kommunikere 

med målgruppen 

6.1 Viden om handicap og kompenserende ordninger 
Det kan være en stor barriere for en lettere adgang til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap, at le-

dere og ansatte i virksomhederne mangler viden om, hvordan man samarbejder med personer med handi-

cap. 
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HVAD ER DER GJORT FOR AT ØGE VIRKSOMHEDERNES VIDEN? 

Glad Fonden har gennem hele forløbet i sit samarbejde med de virksomheder, der har fungeret som enten 

samarbejds- og/eller ansættende virksomheder, arbejdet med at øge virksomhedernes viden om, hvordan 

man samarbejder med mennesker med handicap.  

 

Glad Fondens faginstruktører lavede en del opsøgende arbejde ift. at få kontakt til flere og nye virksomheder 

i Kolding. De gjorde brug af eget netværk, af referencer fra fleksjobteamet i Jobcenter Kolding og referencer 

fra de tidligere forløb – det kunne fx være en købmand, der lige kendte en køkkenchef, som måske godt 

kunne bruge en fleksjobber eller to. Derudover har de opsøgt og taget kontakt til en række virksomheder, 

som de hverken havde nogen reference eller anden tidligere kendskab til. På den måde nåede Glad Fonden i 

løbet af perioden 2016-19 bredt ud til mange forskellige virksomheder i Kolding. 

 

Inden opstart af et forløb klædte Glad Fonden virksomhederne på til opgaven og tilbød deres viden om mål-

gruppe, kompenserende ordninger, ansættelsesformer m.m.  

 

Glad Fondens faginstruktører holdt også samtaler og møder med virksomhederne i løbet af forløbet. Fagin-

struktørerne var til stede på virksomhederne, hvor de både samarbejdede med deltagerne og med medarbej-

derne på virksomheden. På den måde fungerede faginstruktørerne som et godt eksempel på, hvordan man 

kommunikerer og samarbejder med deltagerne. Når faginstruktørerne var til stede, kunne de støtte virksom-

heder og deltagere i at løse eventuelle udfordringer i deres samarbejde – dermed kunne virksomhederne få 

ny viden om, hvordan denne type udfordringer kan løses. 

 

Glad Fondens faginstruktører har tilbudt støtte og sparring med ledere og ansatte på virksomheden, ift. hvor-

dan de kunne samarbejde med målgruppen og de konkrete deltagere. Herunder hvordan de kunne videregive 

instruktioner, hvilke arbejdsopgaver der kunne være relevante for den enkelte deltager, og hvordan de kunne 

håndtere eventuelle udfordringer. 

 

Glad Fondens faginstruktører deltog i ansættelsesmøder, når deltagerne blev tilbudt job hos ansættende virk-

somheder. Her bidrog de med deres viden om deltagernes kompetencer og skånebehov samt deres viden om 

virksomhedernes ressourcebehov. Faginstruktørerne hjalp virksomhederne med at sikre, at ansættelseskon-

trakterne tog hensyn til regler og lovgivning, der er forbundet med fleksjobansættelser – eventuelt i samar-

bejde med jobcentret. I forbindelse med ansættelsesprocessen samarbejdede faginstruktørerne med virksom-

heden og jobcenter om at finde de rette kompenserende ordninger. 

BARRIERER I FORHOLD TIL AT ØGE VIRKSOMHEDERNES VIDEN  

De virksomheder, som vurderer, at de ikke har lært noget nyt om at arbejde med mennesker med handicap 

efter deres samarbejde med Glad Fonden, er særligt virksomheder, som allerede havde stor erfaring med at 

arbejde med mennesker med handicap.34 Hvis virksomhederne på baggrund af deres erfaring havde fået 

nogle forkerte indtryk af målgruppen eller kun tilbød én løsning for målgruppen, var formålet med Glad Fon-

dens indsats at give dem ny inspiration og nye måder at arbejde med målgruppen på, som passede til de en-

kelte deltagere i indsatsen, og som på længere sigt vil kunne give mennesker med handicap lettere adgang til 

arbejdsmarkedet. Men den tidligere erfaring kan altså have udgjort en barriere for dette. Et eksempel var en 

virksomhed, som havde haft en fleksjobber ansat under den gamle fleksjobordning og havde dårlige erfarin-

ger med dette. Derfor var virksomheden heller ikke (umiddelbart) interesseret i at ansætte en deltager fra 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats. Efter Glad Fonden informerede virksomheden om den nye fleksjobord-

ning, blev ansættelsen etableret. 

 

Hvis virksomhederne på baggrund af deres erfaring allerede havde stor viden om målgruppen og gav let ad-

gang til deres arbejdsplads for mennesker med handicap, var udfordringen i stedet, at Glad Fonden ikke nå-

ede ud til de virksomheder, som havde mindst viden om målgruppen, og som dermed kunne få størst gavn af 

                                                             
34 Kilde: Interviews afholdt juli 2018 med Nina Nielsen og Jesper Thing, interviews afholdt juni 2017 med Karen Sørensen og spørge-

skema til virksomheder – se bilag A. 
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at samarbejde med Glad Fonden. Det kan skyldes, at Glad Fondens beskæftigelsesindsats var målrettet bran-

cher, hvor mange virksomheder har stor erfaring med og dermed potentielt stor viden om at samarbejde med 

mennesker med handicap. Det var typisk brancher, som oplevede mangel på ufaglært arbejdskraft, og hvor 

mange virksomheder derfor kunne se potentialet i at ansætte mennesker med handicap. 

RESULTATER 

I alle virksomhedsinterviews udtrykker virksomhederne stor tilfredshed med Glad Fondens viden om og til-

gang til at arbejde med målgruppen. Noget af det, som virksomhederne fortæller, at de har lært af samarbej-

det med Glad Fonden, er: 35 

• Det er vigtigt at tage sig god tid til medarbejderinstruktion og at tjekke medarbejders forståelse af 

opgaven – gentagelser fungerer også godt. 

• Arbejdsopgaverne skal tilpasses til det enkelte menneske, og det er vigtigt at blive helt klar på perso-

nens skånehensyn. 

• Virksomhederne har fået ny viden om det praktiske i forhold til en fleksjobansættelse, herunder om 

samarbejdet med kommunen. 

 

Nogle af de virksomheder, som Glad Fonden har samarbejdet med, havde inden forløbet en del erfaring med 

målgruppen fra praktikker og fleksjob – det drejer sig særligt om detailvirksomhederne. Mange af disse vur-

derer derfor kun i begrænset omfang, at de har fået ny viden om målgruppen i forbindelse med deres samar-

bejde med Glad Fonden. Dermed er det kun ca. 33 pct. af de adspurgte virksomheder, som vurderer, at de i 

meget høj grad eller høj grad har lært noget nyt i forbindelse med Glad Fondens beskæftigelsesindsats, jf. Fi-

gur 6.2. Der er dog yderligere 30 pct. af virksomhederne, som vurderer, at de i nogen grad har fået ny viden, 

og dermed har i alt ca. 2/3 af virksomhederne opnået ny viden om, hvordan man samarbejder med menne-

sker med handicap, i forbindelse med samarbejdet med Glad Fonden.  

 

Figur 6.2 Virksomheder, der vurderer, at de har lært noget nyt om, hvordan man samarbejder 

med mennesker med handicap, mens deltagerne har været på deres virksomhed 

 

Note: N=27 svarende til 59 pct. af de virksomheder, Glad Fonden har samarbejdet med. 15 pct. har svaret ved ikke – disse er udeladt af figuren. 

Kilde: Spørgeskema til virksomheder. 

6.2 Styrket inklusion og kommunikation 
Styrket inklusion og kommunikation i virksomhederne hænger tæt sammen med den enkelte virksomhedsle-

ders viden om handicap og kompenserende ordninger. Mange af de ting, som Glad Fonden har gjort for at 

                                                             
35 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen og Niels Kudsk, interviews afholdt juli 2018 med Charlotte Ancker, Claus Jen-

sen, Thomas Schack, Susanne og Christoffer Christensen – se bilag A. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad



40 

 

øge virksomhedernes viden, har dermed også haft til formål at styrke inklusionen og kommunikationen med 

målgruppen for at give denne lettere adgang til arbejdsmarkedet. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT STYRKE INKLUSIONEN OG KOMMUNIKATIONEN? 

Glad Fonden har arbejdet med at styrke inklusionen i de virksomheder, de har samarbejdet med, ved bl.a. at 

arbejde med, hvordan man kan styrke kommunikationen, fx hvordan virksomhedens personale kan videre-

give opgaveinstruktioner, der tager højde for deltagerens skånehensyn. Glad Fonden arbejdede med at styrke 

inklusionen ved at udbrede viden om handicap i arbejdskontekst, kompenserende ordninger m.m., som be-

skrevet i forrige afsnit, og ved at støtte opbygningen af gode relationer mellem deltagerne og ansatte på virk-

somheden, jf. afsnit 5.2. 

 

Glad Fonden har i deres møde og kommunikation med deltagerne haft fokus på de ting, som deltagerne 

kunne og bidrog med. Dette ressourcefokus har været kendetegnende for Glad Fondens kommunikation med 

deltagerne gennem hele projektet, og de har for at styrke inklusionen i virksomhederne forsøgt at udbrede 

det til de virksomheder, som de har samarbejdet med.  

 

Særligt i indslusningsforløbet, når deltagerne startede i de ansættende virksomheder, havde Glad Fonden 

fokus på at integrere deltagerne i virksomheden. Dette blev bl.a. gjort ved at sikre, at deltagernes skånebehov 

blev imødekommet i praksis, og ved at støtte relationsdannelsen mellem deltagerne og de ansatte i virksom-

heden. I indslusningsfasen var faginstruktørerne desuden gradvist mindre og mindre til stede på virksomhe-

derne for at give deltagerne mulighed for at udfolde deres kompetencer og indgå i teamet på lige fod med an-

dre ansatte. 

RESULTATER 

I interviews har virksomheder fremhævet, at den største fordel ved Glad Fondens beskæftigelsesindsats var, 

at faginstruktørerne kom med ud på virksomheden og fulgte deltagerne. I alle virksomhedsinterviews frem-

hæves det som en afgørende forskel på almindelige praktikker og Glad Fondens forløb, at faginstruktørerne 

var til stede på arbejdspladsen og hjalp deltagerne på plads.36 Faginstruktørerne stod for den faglige oplæring 

og sørgede for, at der blev taget højde for alle deltagernes skånehensyn. Dette bidrog bl.a. til, at deltagerne 

blev bedre inkluderet på arbejdspladsen.  

 

Flere virksomheder fremhæver også faginstruktørernes rolle som ’mellemmand’, der sikrer, at både virksom-

hedens og deltagerens interesse bliver tilgodeset.37 Faginstruktøren hjælper virksomhedens ledere og ansatte 

med at forstå deltagerne og sikre, at der undgås misforståelser i opstartsfasen, der kunne lede til, at samar-

bejdet mellem virksomhed og deltager gik skævt. 

 

En indikator for, om der er blevet skabt styrket inklusion gennem beskæftigelsesindsatsen, er, om deltagerne 

har indgået ligeværdigt på arbejdspladsen. Når Glad Fonden spurgte deltagerne på de første to hold (’Uafkla-

rede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’) i forbindelse med afslutningen af deres forløb, var det ca. 53 pct. af del-

tagerne, som i høj grad følte sig ligeværdige på arbejdspladsen, jf. Figur 6.3. At indgå ligeværdigt kan forstås 

på mange forskellige måder, og deltagerne kan i deres svar have lagt vægt på, at der er forskel på det arbejde, 

som henholdsvis de og deres kollegaer udfører på arbejdspladsen. 

 

                                                             
36 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen, Niels Kudsk og Susanne, interviews afholdt juli 2018 med Charlotte Ancker, 

Claus Jensen, Thomas Schack, Nina Nielsen, Jesper Thing, Susanne og Christoffer Christensen, interviews afholdt juni 2017 med 
Hanne Friis Clausen, Karen Sørensen og Katrine Damm Skrydstrup – se bilag A. 

37 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen, Susanne og Niels Kudsk, interviews afholdt juli 2018 med Nina Nielsen, Chri-
stoffer Christensen og Thomas Schack, interviews afholdt juni 2017 med Hanne Friis Clausen og Karen Sørensen – se bilag A. 
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Figur 6.3 Deltagernes følelse af ligeværdighed på arbejdspladsen 

 
Note: Baseret på 21 deltagere fra ’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’. Deltagernes følelse af ligeværdighed på baggrund af korte interviews med deltagerne. 

Deltagerne er bl.a. blevet spurgt om hvordan de er forskellige fra deres kollegaer, om de kan det samme arbejde som deres kollegaer og om de er gode venner 

med deres kollegaer. 

Kilde: Opstarts - og afslutningsinterviews med deltagere foretaget af Glad Fonden. 

 

Flere af de deltagere, som blev interviewet i forbindelse med projektets afslutning, fortæller også at de har 

følt sige ligeværdige på arbejdspladsen:38 

 

”Mine kollegaer accepterer den jeg er, og det jeg kan holde til, og hjælper mig med 

de ting, som jeg gerne vil have hjælp til. Nogle dage, kan jeg godt være rigtig træt 

og så kan jeg ikke overskue tingene. Så giver mine kollegaer mig lidt mere tid. […] 

Jeg fandt et job, hvor jeg blev set som en fuld medarbejder, ligesom alle andre.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

”Jeg synes ikke at der er noget svært ved at være fleksjobber, når man først har 

fået ordnet papirerne og lønnen. Så er det jo det samme arbejde, som alle mulige 

andre har.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

Langt størstedelen af de virksomheder, som deltagerne har været på i forbindelse med Glad Fondens indsats, 

vurderer, at deltagerne har indgået ligeværdigt på arbejdspladsen. Hele 70 pct. af de adspurgte virksomheder 

vurderer dermed, at deltagerne indgår ligeværdigt på arbejdspladsen i høj eller meget høj grad, jf. Figur 6.4. 

Yderligere 19 pct. af virksomhederne vurderer, at deltagerne i nogen grad indgår ligeværdigt på arbejdsplad-

sen. De virksomheder, vi har interviewet, fortæller, at deltagerne indgår ligeværdigt på en række områder, fx 

ved deltagelse i teammøder og ved at være en god kollega, men at de ift. opgaveløsningen indgår på en anden 

måde end andre medarbejdere. Det indikerer, at virksomhederne vurderer, at deltagerne er blevet inkluderet 

på arbejdspladsen. 

 

 

                                                             
38 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
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Figur 6.4 Virksomheder, der vurderer, at deltagerne indgik ligeværdigt på arbejdspladsen 

 
Note: N=27 svarende til 59 pct. af de virksomheder, Glad fonden har samarbejdet med. 4 pct. har svaret ved ikke – disse er udeladt af figuren. 

Kilde: Spørgeskema til virksomheder. 
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7. Job tilpasset målgruppen 

I dette kapitel evaluerer vi, om beskæftigelsesindsatsen har bidraget til, at der er 

blevet skabt nye job, som er tilpasset målgruppen. Job kan både være skabt 

gennem oprettelse af nye jobtyper, som er særligt tilpasset målgruppen, eller ved 

at tilpasse de job, man har på virksomheden, ved bl.a. at sikre, at der er de 

nødvendige kompenserende ordninger. 
 

Ved at skabe flere job for målgruppen matcher det Glad Fondens mål om at øge rummeligheden på arbejds-

markedet, give mennesker med handicap mulighed for at forsørge sig selv ved at indgå på arbejdsmarkedet 

og give virksomhederne adgang til en større arbejdsstyrke, hvilket potentielt kan øge deres produktivitet, jf. 

Figur 7.1.  

 

Figur 7.1 Fokus i kapitlet er job tilpasset målgruppen 

 

 

I det følgende vil vi evaluere, om beskæftigelsesindsatsen har bidraget til, at der er skabt job tilpasset mål-

gruppen, hvad der er gjort for tilpasse job eller skabe nye job som er tilpasset målgruppen, og hvilke barrierer 

og udfordringer, der har været for dette.  

7.1 Flere job for målgruppen i virksomheder 
Før pensionsreformen i 2013 var der ikke en forventning om, at mennesker med væsentlig funktionsnedsæt-

telse som følge af handicap skulle indgå på det ordinære arbejdsmarked. Derfor har der historisk ikke været 

så stort behov for job tilpasset personer med handicap. For at kunne øge beskæftigelsen for denne gruppe 

kræver det, at der eksisterer job, som kan varetages af mennesker med handicap. Det er derfor nødvendigt, at 

virksomheder bliver mere opmærksomme på den ressource, som personer med handicap er, og at de opretter 

flere job, som er tilpasset mennesker med handicap. 

HVAD ER DER GJORT FOR AT SKABE FLERE JOB TILPASSET MÅLGRUPPEN? 

Glad Fonden har i løbet af projektet arbejdet med at skabe flere job for målgruppen i virksomheder i Kolding. 

Dette er gjort ved at matche deltagernes kompetencer med konkrete ressourcebehov i virksomhederne. Det 

vil sige, at faginstruktørerne har fundet gode kandidater til ledige job i virksomhederne, og de har arbejdet 

med at udvikle nye job, hvor virksomhederne ville få dækket deres ressourcebehov på en anden måde, end de 

havde forestillet sig. 
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For at afprøve indsatsen i forskellige brancher er samarbejdsvirksomhederne løbende blevet udskiftet. Sa-

marbejdsvirksomhederne er valgt ud fra efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft i den pågældende branche, 

virksomhedens værdifællesskab med Glad Fonden i forhold til samarbejdet med deltagerne samt Glad Fon-

dens vurdering af, om virksomhederne har arbejdsopgaver, der kan tilpasses eventuelle skånehensyn.  

 

I samarbejdsvirksomhederne har faginstruktørerne således haft mulighed for at afprøve deltagernes kompe-

tencer. Dermed blev det afprøvet, hvilke typer arbejdsopgaver den enkelte deltager var særligt dygtig til, og 

som vedkommende samtidig fandt interessant. Det gav faginstruktørerne et godt udgangspunkt for at identi-

ficere gode job til deltagerne eller at udvikle job, som passede særlig godt til den enkelte. 

 

Faginstruktørerne har ofte været drivende for jobsøgningen og har brugt deres viden fra samarbejdet med 

deltagerne på samarbejdsvirksomheden til at lede efter gode jobmatch til deltagerne. Som en del af jobsøg-

ningen indledte faginstruktørerne dialog med de virksomheder, som de vurderede var relevante for at få et 

dybere indblik i virksomhedernes ressourcebehov. Derefter kunne de komme med forslag til, hvordan en el-

ler flere deltagere kunne bidrage med kompetencer, som kunne opfylde virksomhedens ressourcebehov.  

 

Med deres viden om deltagernes kompetencer og skånebehov samt deres viden om virksomhedernes ressour-

cebehov bidrog faginstruktørerne også til, at kontrakterne tog de hensyn, der var nødvendige for at sikre, at 

både deltagere og virksomheder kunne blive glade for ansættelsen. 

RESULTATER 

Faginstruktørerne fortæller, at de har haft stor succes med at afdække typer af job for deltagerne, som virk-

somhederne ikke tidligere har haft.39 Det har de gjort vha. deres viden om deltagernes kompetencer, som del-

tagerne har opnået gennem forløbet hos samarbejdsvirksomhederne, samt deres kendskab til de enkelte 

brancher, herunder hvilke opgavetyper der findes i de forskellige brancher, som kan være relevante for mål-

gruppen. Dette understøttes i interviews med tidligere deltagere i forbindelse med projektets afslutning:40 

 

”Det job, som Glad Fonden havde fundet til mig, har godt nok været uventet.  

Jeg var ikke sikker på, at det ville virke, men det er sgu gået meget godt.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

I vores interviews med de ansættende virksomheder, vurderer virksomhederne generelt, at der er lavet gode 

match mellem deres ressourcebehov og deltagerne.41 Det vil sige, at de deltagere, der var i indslusning ved 

disse virksomheder, havde relevante kompetencer at udføre deres arbejde med og passede godt ind i virk-

somheden. De deltagere, som Glad Fonden har interviewet i forbindelse med projektets afslutning, føler 

også, at de job, de har fået, er gode match til dem og deres kompetencer. De fortæller bl.a. følgende:42 

 

”Jeg har fået det rigtige match, da jeg har fået en arbejdsplads, hvor jeg trives 

 og hvor jeg kan være den, jeg er.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

”Jeg ville ikke selv kunne have søgt mit eget job.  

Jeg har haft brug for Glad Fonden til det.  

Jeg synes, at jeg har fået det rigtige match.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

”Mit job er helt klart et noget bedre match end de steder, hvor jeg har været før.” 

– Tidligere deltager i Glad Fondens beskæftigelsesindsats 

 

                                                             
39 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Jens-Christian Hviid-Skræ og Michael Rinkovski, interview afholdt juni 2017 med Karen 

Sørensen. 
40 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
41 Kilde: Interviews afholdt august 2019 med Kim Hansen, Niels Kudsk og Susanne, interviews afholdt juli 2018 med Nina Nielsen. 
42 Kilde: Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden – se bilag A. 
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At de job, der er blevet etableret gennem Glad Fondens beskæfti-

gelsesindsats, er gode match mellem virksomhed og deltager, un-

derstøttes af, at langt de fleste af de deltagere, der har fået job, 

mens de har været i Glad Fondens beskæftigelsesindsats, har fast-

holdt jobbet. 87 pct. af de personer, som har fået job gennem 

Glad Fondens beskæftigelsesindsats, var fortsat i jobbet i novem-

ber 2019, se desuden afsnit 4.3.43 

 

I alt er der blevet etableret 54 job gennem Glad Fondens beskæftigelsesindsats. Det er 9 flere job, end det var 

målet, da Glad Fonden startede projektet op.44 Dermed har Glad Fonden opnået sin egen målsætning om job-

skabelse. I næste kapitel vil vi nærmere analysere Glad Fondens resultater på lang sigt, herunder deres resul-

tater ift. at øge beskæftigelsen for målgruppen. 

                                                             
43 Kilde: Statistik og information om deltagere fra Glad Fonden. 
44 I projektansøgningen til satspuljen indgik en målsætning om at etablere minimum 45 job (primært fleksjob). 

87 pct. af etablerede job er 

fastholdt ved projektets 

afslutning  
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8. Resultater på lang sigt og 
økonomisk potentiale 

For at kunne evaluere projektets bidrag til de langsigtede mål har vi evalueret 

projektets bidrag til beskæftigelse for målgruppen og de mulige økonomiske 

konsekvenser forbundet med øget beskæftigelse for målgruppen. De foreløbige 

resultater indikerer, at Glad Fondens beskæftigelsesindsats kan bidrage til at øge 

selvforsørgelsen for mennesker med handicap, og at det kan skabe økonomiske 

gevinster for offentlige aktører. 
 

Projektets langsigtede mål er at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, at øge målgruppens selvforsørgel-

sesgrad og at bidrage til større produktivitet og effektivitet. For at vurdere, om projektet kan forventes at bi-

drage til resultater inden for disse langsigtede mål, evaluerer vi i dette kapitel først indsatsens bidrag til at 

skabe beskæftigelse for målgruppen. Derefter analyserer vi de mulige økonomiske effekter af beskæftigelses-

indsatsen. 

8.1 Beskæftigelse for deltagere i indsatsen 
På tværs af hold for uafklarede deltagere og hold for fleksjobbere var det ca. 53 pct. af de opstartede forløb, 

der førte til, at en deltager blev ansat i fleksjob – henholdsvis 31 pct. af de uafklarede deltagere og 76 pct. af 

fleksjobberforløbene, jf. Figur 8.1. De forløb, som ikke ledte til et fleksjob, kan have bidraget til, fx at delta-

gerne opbyggede jobkompetencer, eller at de virksomheder, der deltog i indsatsen, fik mere viden om mål-

gruppen, hvilket på længere sigt kan bidrage til Glad Fondens mål. 

 

For at Glad Fondens beskæftigelsesindsats kan bidrage til en større beskæftigelse for deltagerne, er det en 

forudsætning, at deltagerne gennemfører forløbet. For de deltagere, som endnu ikke er afklaret i forhold til 

arbejdsmarkedet, er det ydermere en forudsætning, at de afklares, og at de vurderes at have en arbejdsevne 

og kunne indgå på arbejdsmarkedet. Af de 47 pct. af forløbene, der ikke ledte til beskæftigelse, skyldtes det 

for ca. 19 pct., at forløbet ikke blev gennemført, og for ca. 15 pct., at deltagerne ikke fik afklaret deres arbejds-

evne (herunder de forløb, som ledte til tilkendelse af ressourceforløb) eller fik tilkendt pension.  

 

Figur 8.1 Antal forløb, antal gennemførte forløb og antal job 

 
Kilde: Statistik og information om deltagere fra Glad Fonden. 
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Af de 54 personer, der kom i beskæftigelse i forbindelse med indsatsen, var 47 af dem fortsat i beskæftigelse, 

da Glad Fondens projekt sluttede i november 2019.45 Det svarer til, at knap halvdelen af alle de personer, der 

deltog i indsatsen, var i job i november 2019. Hertil kan der være deltagere, der ikke fik job som led i indsat-

sen, men som har fået job efterfølgende. 

 

Sammenligner man beskæftigelsen for deltagerne i Glad Fondens indsats med beskæftigelsen for personer i 

målgruppen på landsplan, er der en relativ høj andel af deltagerne fra Glad Fondens indsats, som er i beskæf-

tigelse. Målgruppen for indsatsen er mennesker med handicap under 40 år. Da de er svære at afgrænse stati-

stisk, har vi set på beskæftigelsen for personer, som har været i gang med Særligt Tilrettelagt Uddannelse 

(STU), da denne uddannelse netop er målrettet mennesker med handicap. Den mest almindelige form for 

beskæftigelse for målgruppen er fleksjob, og ca. 10 pct. af målgruppen var beskæftiget i et fleksjob i 2016, jf. 

Figur 8.2. Til sammenligning var der ca. 50 pct. af deltagerne i Glad Fondens indsats, der var i fleksjob ved 

projektets afslutning. 

 

Figur 8.2 Beskæftigelse for deltagere i Glad Fondens indsats sammenlignet med beskæftigelse 

for personer i målgruppen 

 
Note: I 2016 var der i gennemsnit 10 pct. af de personer, som har påbegyndt en STU og som ikke senere har fået tilkendt førtidspension, som var i beskæftigelse i et 

fleksjob – beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. For mere information om denne beregning, se notatet Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Øko-

nomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til unge med handicap i Kolding Kommune’. For delta-

gere i Glad Fondens indsats var der i november 2019 50 pct. som var i beskæftigelse. 

Kilde: Glad Fonden og Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økonomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesind-

sats til unge med handicap i Kolding Kommune’. 

 

Disse tal indikerer stærkt, at Glad Fondens beskæftigelsesindsats har bidraget til at øge beskæftigelsen for 

mennesker med handicap i Kolding Kommune.  

8.2 Beskæftigelsesindsatsens økonomiske potentiale 
Glad Fondens beskæftigelsesindsats forventes at have en række afledte effekter for de offentlige finanser. 

Disse er beskrevet i dette afsnit, som også præsenterer en analyse af det økonomiske potentiale for de offent-

lige finanser forbundet med Glad Fondens indsats. 

 

I det følgende analyseres de budgetøkonomiske effekter, som kommune, region og stat vil opnå, hvis flere 

personer med handicap kommer i beskæftigelse. Desuden kan der være en række bredere samfundsøkonomi-

ske effekter, men de er ikke medtaget i analysen.  

                                                             
45 20 af de 54 job blev etableret i forbindelse med det ’Fleksjobbere, hold 4’, og deres forløb blev derfor afsluttet i efteråret 2019. Derfor 

er det stadig usikkert, hvor længe disse job vil blive fastholdt. De resterende 24 personer har været i jobbet imellem 8 måneder og 2 år. 

Personer i målgruppen Deltagere fra Glad Fondens indsats

Beskæftigede Ikke-beskæftigede
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• Besparelser på offentlige overførselsindkomster: Når en person opnår beskæftigelse, vil det of-

fentlige ikke længere skulle udbetale en overførselsindkomst – dog vil der til fleksjob skulle betales et 

tilskud. Vores analyse indikerer, at det offentlige ikke vil opnå nogen besparelser på de offentlige over-

førselsindkomster, jf. Figur 8.3. 

• Større skatteindbetalinger: Når en person kommer i beskæftigelse og får en lønindkomst, vil skatte-

indbetalingerne til kommune og stat stige. Når en persons disponible indkomst stiger, antager vi desu-

den, at personen vil øge sit forbrug tilsvarende og dermed komme til at betale mere i moms og andre 

forbrugsafgifter. 

• Besparelser på den aktive beskæftigelsesindsats: Ledige personer i Danmark modtager rådgiv-

ning og en række andre indsatser, der skal støtte dem i at opnå beskæftigelse. Når en person ikke læn-

gere er ledig, vil jobcenteret og kommune derfor kunne spare omkostninger til den aktive beskæftigel-

sesindsats. 

 

Indsatsen har ikke kun til formål at styrke målgruppens beskæftigelse, men også at gøre den mere uafhængig 

af offentlig støtte og øge gruppens velfærd, herunder psykisk sundhed. Dermed forventes indsatsen ligeledes 

at have en effekt på personernes forbrug af offentlige serviceydelser, sundhedsydelser og anden offentlig 

støtte. Størrelsen af disse besparelser er forbundet med stor usikkerhed, og vi har derfor ikke estimeret be-

tydningen af disse besparelser. Det trækker isoleret set i retning af at undervurdere det økonomiske potenti-

ale ved at få personer med handicap i beskæftigelse. For en nærmere beskrivelse af den anvendte metode 

henvises til Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økonomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: 

Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til unge med handicap i Kolding Kommune’. 

 

Vi belyser det økonomiske potentiale af Glad Fondens indsats ved at sammenligne de offentlige omkostnin-

ger og indtægter, der er forbundet med personer i målgruppen, når disse henholdsvis er i arbejde, er i fleks-

job og er ledige. 

 

I perioden 2013-2016 var der 593 tilfælde, hvor en person fra målgruppen var i fleksjob et helt år, og 6.988 

tilfælde, hvor en person var ledig i et helt år. På baggrund af disse tal har vi beregnet de gennemsnitlige ind-

tægter og omkostninger for det offentlige pr. måned for personer i målgruppen, når de er henholdsvis i fleks-

job og ledige. Disse tal er vist i figur 8.3. 
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Figur 8.3 Gennemsnitlige offentlige indtægter og omkostninger pr. år 

 
Note: Afrundet til nærmeste 100 kr. Personer, der har påbegyndt STU, ikke modtager førtidspension og enten er ledige i alle årets måneder eller i fleksjob i alle årets 

måneder. N=6.988 for ledige, og N=593 for fleksjob. Omregnet til 2016 pris- og lønniveau. Den samme person kan indgå i gennemsnittene flere gange. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og Finansministeriet (2018); ’Aktiv beskæftigelsesindsats’. 

Målgruppen bevæger sig typisk ind og ud af fleksjob, og når vi alene medtager personer, som har været i 

fleksjob hele året, er der en risiko for, at vi udvælger en gruppe af personer, som er stærkere end gennemsnit-

tet. Derved vil vi potentielt overvurdere de offentlige indtægter og undervurdere de offentlige omkostninger 

ved en person i fleksjob i målgruppen. 

 

Glad Fondens indsats er lidt dyrere end den gennemsnitlige aktivering, som målgruppen ville modtage i job-

centeret, men dog meget billigere end de indsatser, som personer i ressourceforløb får. I 2016 kostede den 

gennemsnitlige aktiveringsindsats for ledige personer i Danmark ca. 62.900 kr. pr. år, ekskl. omkostninger til 

drift af jobcentre og puljer mv. Den tilsvarende omkostning for en person i ressourceforløb var ca. 144.000 

kr. pr. år.46 Glad Fonden estimerer, at de årlige omkostninger pr. deltager i deres beskæftigelsesindsats for 

deltagere, som er tilkendt fleksjob, inden de starter i indsatsen, vil være 66.000 kr. Prisen er fastsat i regi af 

det konkrete projekt i Kolding og under forudsætning af et allerede etableret samarbejde med jobcentret og 

et opbygget virksomhedsnetværk .47 Det gennemsnitlige forløb for fleksjobbere i Glad Fondens indsats varede 

omkring fire måneder, og der vil dermed kun være en meget lille ekstraomkostning pr. forløb, når man sam-

menligner med den gennemsnitlige aktivering, som personerne ellers ville få. 

 

                                                             
46 Omregnet til 2016 pris og lønniveau. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet (2018) ’Aktiv beskæftigelsesindsats’ 
47 Baseret på en månedspris på 5.500 kr. Disse omkostninger er estimeret af Glad Fonden i forbindelse med deres forhandlinger med 

Kolding Kommune om en permanent implementering af indsatsen i Kolding. Omkostningerne er væsentlige lavere end de omkostnin-
ger der fremgår af notatet Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økonomisk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer 
fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til unge med handicap i Kolding Kommune’. Det skyldes, at Glad Fonden i løbet af projektet er 
blevet skarpere på økonomien og er kommet frem til en model med 15 deltagere pr. faginstruktører. Prisen pr. deltager hænger uløse-
ligt sammen med antallet af deltagere i indsatsen. 

Ledig
(hele året)

Fleksjob
(hele året)

- 9.700 kr. 
overførselsindkomst

+
- 8.200 kr. til aktiv 

beskæftigelsesindsats

+ 2.900 kr. 
indkomstskat

+ 2.000 kr. 
moms og 
afgifter

- 10.700 kr. 
overførsels-

indkomst

+ 6.300 kr. 
indkomstskat

+ 3.300 kr. 
moms og 
afgifter=

-13.000 kr. 
pr. måned

=
-1.100 kr. pr. 

måned
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Figur 8.4 Omkostninger til fem måneders aktiv beskæftigelsesindsats 

 

 
Note: Gennemsnitlig omkostning til Glad Fondens indsats pr. deltager pr. år. Gennemsnitlig aktiveringsudgift pr. fuldtidsaktiveret pr. år. 2016-prisniveau, afrundet til 

1.000 kr. fratrukket omkostninger til administration af jobcentre og særlige indsatser, puljer mv. For ressourceforløb er der antaget samme fordeling af omkostnin-

gerne, som for gennemsnittet. 

Kilde: Glad Fonden og Finansministeriet (2018) ’Aktiv beskæftigelsesindsats’. 

 

Når man sammenligner den potentielle økonomiske gevinst ved at få en person fra målgruppen i beskæfti-

gelse med den ekstraomkostning, som det offentlige skal betale for Glad Fondens beskæftigelsesindsats, er 

der dermed et stort økonomisk potentiale for de offentlige finanser ved indsatsen. 

 

Blot en ekstra måned i beskæftigelse for en person i målgruppen kan give det offentlige en besparelse på om-

kring 11.900 kr., jf. Figur 8.3. Hvis man antager, at ca. 50 pct. af de personer, der deltager i Glad Fondens 

beskæftigelsesindsats, kommer i beskæftigelse, svarer det til en gennemsnitlig gevinst pr. deltager på om-

kring 6.000 kr. pr. måned. Eftersom ekstraomkostningerne til fire måneder i Glad Fondens indsats kun er 

omkring 1.000 kr. har beskæftigelsesindsatsen dermed tjent sig selv hjem allerede efter én måned, og det 

økonomiske potentiale ved længerevarende beskæftigelse er stort. 

Ressourceforløb

144.000 kr.
Glad Fondens 

indsats

66.000 kr.

Gns. 

aktivering

62.900 kr.



51 

 

Bilag A: Metoder og data 

Evalueringen er baseret på en ’mixed method’-tilgang og anvender en række forskellige kilder og metoder.  

 

Evalueringen i kapitel 4-7 tager udgangspunkt i projektets forandringsteori og evaluerer kvalitativt, om pro-

jektet har opnået de forventede resultater på kort sigt. Forandringsteorien er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. 

 

I kapitel 8 evaluerer vi projektets beskæftigelsesresultater. Der er ikke tale om en statistisk effektevaluering, 

men blot en sandsynliggørelse af, at projektet har ledt til mere beskæftigelse for deltagerne. Det har ikke væ-

ret muligt at lave en statistisk effektevaluering, da man ikke har haft et standardiseret effektmål, som kunne 

opgøres for både deltagerne og en statistisk kontrolgruppe. Beskæftigelsen er opgjort for deltagerne, men 

ikke på en måde, som er præcist statistisk sammenlignelig med data fra Danmarks Statistik. Ligeledes har 

man ikke indsamlet præcise baggrundskarakteristika for deltagerne, som kunne muliggøre dannelsen af en 

statistisk kontrolgruppe. 

 

Kapitel 8 indeholder også en analyse af det økonomiske potentiale ved Glad Fondens beskæftigelsesindsats. 

Denne analyse er baseret på en business case-tilgang med inspiration fra bl.a. Socialstyrelsens Socialøkono-

miske Model (SØM). Der er tale om et økonomiske potentiale og ikke en økonomisk effekt, da vi ikke har haft 

mulighed for at lave statistiske effektanalyser. 

 

Analyserne er baseret på en lang række forskellige kilder: 

• Interviews og workshops afholdt af Højbjerre Brauer Schultz 

• Interviews med tidligere deltagere afholdt af Glad Fonden 

• Spørgeskema til virksomheder 

• Kompetencemålinger foretaget af Glad Fondens faginstruktører 

• Opstarts- og afslutningsinterviews med deltagere foretaget af Glad Fonden 

• Statistik og information om deltagere og forløb fra Glad Fonden 

• Registerdata fra Danmarks Statistik 

 

De enkelte kilder er nærmere beskrevet nedenfor. 

INTERVIEWS OG WORKSHOPS AFHOLDT AF HØJBJERRE BRAUER SCHULTZ 

Der er afviklet interviews og workshop med en række centrale aktører. Disse interviews havde til formål at 

identificere mulige barrierer for beskæftigelse, best case practises på området, og hvordan beskæftigelsesind-

satsen virkede.  

 

Nedenfor ses en oversigt over workshop, interviews og informanter. 

 

Workshop afholdt februar 2017 

Deltagere: 

• Mai-Britt Kruse Bonde-Sterup, leder af Glad Fonden Kolding 

• Kirsten Færing, vejleder i Glad Fonden Kolding 

• Jens-Christian Hviid-Skræ, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

• Kent Aggerholm, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Interviews afholdt juni 2017 

Pernille Nisbeth, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Kent Aggerholm, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Jens-Christian Hviid-Skræ, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 
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Kirsten Færing, vejleder hos Glad Fonden Kolding 

 

Hanne Friis Clausen, centerleder på Plejecenter Olivenhaven (samarbejdsvirksomhed) 

Karen Sørensen, forstander på OK-Plejecentret Dreyershus (samarbejdsvirksomhed) 

Katrine Damm Skrydstrup, administrativ koordinator hos Business Kolding (ansættende virksomhed) 

 

Interview afholdt juli 2017 

John Michael Nielsen, teamleder i Jobcenter Kolding 

 

Interviews afholdt juli 2018 

Charlotte Ancker, cheføkonoma på Sygehus Lillebælt i Kolding (ansættende virksomhed) 

Claus Jensen, bestyrer hos Buddy Legetøj i Kolding (ansættende virksomhed) 

Thomas Schack, købmand hos Rema 1000 Vonsildvej (samarbejds- og ansættende virksomhed) 

Nina Nielsen, købmand hos Rema 1000 Gefionsvej (samarbejds- og ansættende virksomhed) 

Jesper Thing, tidligere købmand hos Rema 1000 Gefionsvej (samarbejds- og ansættende virksomhed) 

Christoffer Christensen, køkkenchef hos Designskolen Kolding (samarbejdsvirksomhed) 

Susanne, serviceassistent i Rengøringsafdelingen i Kolding Kommune (ansættende virksomhed) 

 

Workshop afholdt december 2018 

Deltagere: 

• Mai-Britt Kruse Bonde-Sterup, leder af Glad Fonden Kolding 

• Kirsten Færing, vejleder i Glad Fonden Kolding 

• Jens-Christian Hviid-Skræ, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

• Christina Castro, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

• Michael Rinkovski, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Interviews afholdt august 2019 

Stine Kristensen, faglig koordinator i ungeteam hos Jobcenter Kolding 

Henrik Olsen, jobkonsulent i fleksgruppen hos Jobcenter Kolding 

Søren Bork Hansen, arbejdsmarkedschef i Jobcenter Kolding 

 

Kim Hansen, leder/ejer af Hylkedal Øst Infoteria (ansættende virksomhed) 

Niels Kudsk, købmand hos Rema 1000 Seestvej (samarbejds- og ansættende virksomhed) 

Susanne Poulsen, køkkenleder hos SDU (samarbejdsvirksomhed) 

 

Jens-Christian Hviid-Skræ, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Michael Rinkovski, faginstruktør i Glad Fonden Kolding 

Mai-Britt Bonde-Sterup, leder af Glad Fonden i Kolding 

INTERVIEWS MED TIDLIGERE DELTAGERE AFHOLDT AF GLAD FONDEN 

I forbindelse med afslutningen af projektet i efteråret 2019 har Glad Fonden afholdt interviews med udvalgte 

tidligere deltagere i Glad Fondens beskæftigelsesindsats. Interviewene havde til formål at blive brugt i kom-

munikationsmateriale fra Glad Fonden og har dermed fokus på best case practices, men belyser ikke de ud-

fordringer, der kan have været. I denne evaluering er der anvendt citater fra otte tidligere deltagere. For mere 

information refereres til Glad Fonden. 

SPØRGESKEMA TIL VIRKSOMHEDER 

Vi gennemførte i efteråret 2019 en spørgeskemaundersøgelse blandt de virksomheder i Kolding, som Glad 

Fonden havde samarbejdet med i løbet af 2016-19. Undersøgelsen dækkede både samarbejdsvirksomheder 

og ansættende virksomheder. Undersøgelsen er gennemført via telefoninterview, hvor en konsulent fra Høj-

bjere Brauer Schultz har udfyldt spørgeskemaet efter virksomhedernes anvisning. 
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Ca. 60 pct. af de virksomheder, som Glad Fonden har samarbejdet med, har svaret på undersøgelsen. Ca. 13 

pct. har vi ikke kunnet få et svar fra, da de ansatte på virksomheden ikke kendte til projektet, sandsynligvis 

pga. udskiftning af ansatte på virksomheden. Ca. 9 pct. (fire virksomheder) er ophørt, efter deres samarbejde 

med Glad Fonden ophørte, og vi har derfor heller ikke kunnet få et svar fra dem. 

 

Figur 8.5 Svarstatus for spørgeskema til virksomheder, virksomheder i alt 45   

 
Note: Glad Fonden har samarbejdet med to forskellige afdelinger af IBC, men IBC fremgår som én virksomhed i analysen. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Højbjerre Brauer Schultz. 

KOMPETENCEMÅLINGER FORETAGET AF GLAD FONDEN 

I forbindelse med Glad Fondens arbejde med kompetencemål har de for de to første hold (’Uafklarede, hold 

1’ og ’Uafklarede, hold 2’) registreret deltagernes kompetenceniveau ved opstart, ca. midtvejs og i slutningen 

af forløbet. 

 

I forbindelse med forløbet har faginstruktørerne formuleret en række kompetencemål for deltagerne – dels 

faglige kompetencemål, dels personlige og sociale kompetencemål. Målene er sat på en sådan måde, at de 

virker motiverende og realiserbare for den enkelte deltager, men også så opnåelse af målene reelt illustrerer 

en fremgang, dvs. at deltagerne kommer tættere på at kunne varetage et job eller fleksjob.  

 

For hvert mål har faginstruktørerne vurderet deltagernes niveau på en tretrinsskala: 

• Deltageren kender til kompetencen: Deltageren kender og forstår kompetencen/opgaven 

• Deltageren kan kompetencen: Deltageren kan anvende kompetencen/udføre opgaven med vejledning. 

• Deltageren behersker kompetencen: Deltageren behersker selvstændigt kompetencen/opgaven. 

 

Personlige og sociale kompetencer er kompetencer, som mange af deltagerne grundet deres handicap har 

svært ved eller mangler at udvikle. Kompetencerne er desuden essentielle for at kunne indgå ligeværdigt på 

en arbejdsplads. Der har derfor været stor fokus på at udvikle disse kompetencer i løbet af forløbet. De per-

sonlige kompetencemål, som der er arbejdet med, har varieret lidt fra hold til hold. Deltagere, som har gået 

på samme hold, har dog som udgangspunkt haft de samme personlige kompetencemål. 

 

De faglige kompetencemål har varieret markant fra deltager til deltager alt efter dennes funktionsniveau og 

de arbejdsopgaver eller brancheprofiler, som faginstruktøren har valgt at samarbejde med den enkelte delta-

ger om. De faglige kompetencemål er formuleret ud fra nogle af de arbejdsopgaver, som det forventes, at den 

enkelte deltager skal kunne beherske i en arbejdssituation. 

 

60%18%

13%

9%

Svar

Intet svar

Ansatte kendte ikke projektet

Virksomheden er ophørt
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OPSTARTS- OG AFSLUTNINGSINTERVIEWS MED DELTAGERE FORETAGET AF GLAD FONDEN 

Der er en stor mængde litteratur, som omhandler de faktorer, der er vigtige for at få udsatte borgere i ar-

bejde. Modsat kutymen i litteraturen er vores målinger ikke baseret på borgernes egenvurderinger, men i ste-

det på interviews med deltagerne og efterfølgende vurderinger fra Glad Fonden. Dette gøres, fordi mange af 

deltagerne ikke har kompetencerne til at reflektere over egne evner i en sådan grad, at de kan vurdere sig selv 

på progressionsfaktorer. Derudover er vores målinger i tråd med STAR’s anbefalinger for progressionsmålin-

ger, jf. ”Progression i praksis”, STAR 2017.48 

 

Ud over de progressionsfaktorer, som er fremhævet i litteraturen, er der analyseret to faktorer mere, som 

vurderes at være væsentlige specifikt for denne målgruppe. Personer i målgruppen kan grundet deres handi-

cap have svært ved at håndtere forandring. Forandringsparathed er i dag en central kompetence i mange job-

typer, og derfor vurderes deltagernes oplevelse af nye udfordringer. Derudover vurderes deltagernes følelse 

af ligeværdighed, der både kan udtrykke deres tro på egne evner og deres netværk (ligeværdighed indikerer, 

om deltagerne har et fagligt netværk, som de kan spare med i løbet af forløbet), og som desuden er et af de 

vigtige resultater for indsatsen. 

 

Målingerne er udført for ’Uafklarede, hold 1’ og ’Uafklarede, hold 2’ i starten og i slutningen af forløbet. In-

terviewene er blevet lavet semi-struktureret, og faginstruktørerne har dermed haft frihed til at tilpasse 

spørgsmålene til den enkelte deltager og til den konkrete kontekst. Interviewene har dog holdt sig inden for 

en række temaer, som faginstruktørerne efterfølgende har vurderet deltagerne på. Faginstruktøren har skul-

let angive, om deltagerne har en negativ oplevelse/lavt niveau, en neutral oplevelse/middel niveau eller en 

positiv oplevelse/højt niveau for de enkelte faktorer. Tabellen nedenfor giver en oversigt over de enkelte fak-

torer og ratings. 

 

Tabel 8.1 Emner i opstarts- og afslutningsinterviews 

 NEGATIV / LAV NEUTRAL / MIDDEL POSITIV / HØJ 

Oplevelse af egen værdi i ar-

bejdssammenhæng 

 

(tro på egne evner) 

Deltageren ser ikke sig selv 

som en god medarbejder og 

kan ikke nævne nogen kom-

petencer, som han/hun be-

sidder, der er positive i ar-

bejdssammenhæng. 

Deltageren ser ikke sig selv 

som en god medarbejder, 

men kan dog se nogle lighe-

der mellem sig selv og den 

gode medarbejder. 

Deltageren ser sig selv som 

en god medarbejder og kan 

beskrive de kompetencer, 

som gør han/hende til en 

god medarbejder. 

Forståelse for, hvad det vil 

sige at have et arbejde 

 

(arbejdsmarkedsidentitet) 

Deltageren kan ikke forholde 

sig til spørgsmålet, eller fore-

stille sig et arbejdsliv. Delta-

geren ønsker ikke at arbejde. 

Deltageren forstår spørgsmå-

let og udtrykker et ønske om 

at komme i arbejde uden at 

have en konkret idé om med 

hvad. 

Deltageren kan beskrive et 

konkret fagområde eller kon-

krete opgaver, som han/hun 

ønsker at beskæftige sig med. 

Oplevelse af socialt samvær 

 

(netværk) 

Deltageren giver udtryk for 

ikke at føle sig tilpas sammen 

med andre personer, at de 

andre er til besvær eller gør 

det sværere at arbejde. 

Deltageren oplever både ne-

gative og positive følelser ved 

socialt samvær på en ar-

bejdsplads. 

Deltageren giver udtryk for 

glæde ved at arbejde sam-

men med andre, mener at 

kollegaer er hjælpsomme og 

gør det til en bedre oplevelse 

at gå på arbejde. 

Oplevelse af nye udfordrin-

ger 

Deltageren kan ikke forholde 

sig til spørgsmålet. Deltage-

ren kan ikke lide at prøve no-

get nyt og bliver meget sur, 

hvis der er noget vedkom-

mende ikke kan finde ud af. 

Deltageren syntes det er 

svært at prøve noget nyt, 

men vil det gerne. Deltageren 

kan blive ked af det, når der 

er noget han/hun ikke kan 

finde ud af. 

Deltageren kan godt lide at 

prøve nye ting og gør det 

ofte. Deltageren forstår at det 

er okay, når man ikke kan 

finde ud af noget. 

                                                             
48 Helbredsmestring er ikke vurderet, da målgruppen netop er kendetegnet ved at have handicap, som er permanente helbredsproble-

mer, der ikke kan påvirkes af indsatsen. 
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Følelse af ligeværdighed  Deltageren føler, at 

hans/hendes kollegaer på 

den ene eller den anden 

måde er bedre end vedkom-

mende selv; føler, at der er 

store forskelle på dem, og at 

de ikke er gode venner. 

Deltageren kan føle sig an-

derledes på nogen områder, 

men mere ligeværdig på an-

dre områder på arbejdet.  

Deltageren føler ikke, at der 

er store forskelle mellem 

hans/hendes kollegaer og 

vedkommende selv, de kan 

måske ikke lave det samme 

arbejde, men er lige gode, og 

de er gode venner. 
 

 

STATISTIK OG INFORMATION OM DELTAGERE FRA GLAD FONDEN 

Glad Fonden har løbende indsamlet statistik og information om deltagerne i deres beskæftigelsesindsats og 

de virksomheder, som de samarbejder med. I forbindelse med afslutning af projektet har de desuden fulgt op 

på de deltagere, som kom i beskæftigelse i forbindelse med deres forløb hos Glad Fonden, for at undersøge 

om de stadig er i beskæftigelse. 

REGISTERDATA FRA DANMARKS STATISTIK 

Registerdata fra Danmarks Statistik er anvendt til at analysere det økonomiske potentiale ved beskæftigelses-

indsatsen. For mere information om data og metode, se notatet Højbjerre Brauer Schultz (2018): ’Økono-

misk potentiale ved at få unge med handicap i arbejde: Erfaringer fra Glad Fondens beskæftigelsesindsats til 

unge med handicap i Kolding Kommune’. 
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HØJBJERRE BRAUER SCHULTZ er et af Nordens førende 

samfundsøkonomiske konsulenthuse. Vi rådgiver offentlige myndigheder, 

interesseorganisationer, private virksomheder og internationale 

organisationer. Ved at bygge bro mellem faglig viden, empiriske resultater 

og den politiske virkelighed leverer vi anvendelsesorienterede analyser, 

som er veldokumenterede og klart formidlet. 

Vi har skabt Højbjerre Brauer Schultz 

for at levere viden, der kan udvikle 

og fremtidssikre velfærdssamfundet 
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