Flere med kognitive handicap skal i job, og derfor skal medarbejdere i en række jobcentre opkvalificeres
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Jobcentre skal få flere
med handicap i job
Medarbejdere i en række kommuner landet over skal opkvalificeres til at få
flere med kognitive handicap i job. Det skal ske gennem målrettet brug af
handicapkompenserende ordninger og i samarbejde med virksomheder. Der
er plads til flere kommuner i projektet.

Beskæftigelsesministeriet bevilligede sidste år 5,1 millioner kr. til projektet
'Flere med kognitive handicap i job', som Cabi skal gennemføre i
samarbejde med kommuner landet over.
Konkret skal der gennemføres kompetenceløft af centrale medarbejdere i
kommunen så de opkvalificeres og får større indsigt i, hvornår og
hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bruges.
En mere målrettet brug af de kompenserende ordninger skal bane vejen for,
at flere med kognitive funktionsnedsættelser kommer ind på
arbejdsmarkedet eller bliver fastholdt i job.
"Vi ved fra et tidligere projekt, at de handicapkompenserende ordninger har
et rigtig stort potentiale for at kunne bringe ledige med psykiske
funktionsnedsættelser i job. Og det handler i høj grad om at sikre, at
medarbejderne i jobcentrene får den rette viden til at kunne bruge
ordningerne bedst muligt til målgruppen," siger Carsten Lunden
seniorkonsulent hos Cabi og projektleder for 'Flere med kognitive handicap
i job'.
Han fortæller også, at interessen for at være med i projektet har været stor,
og derfor får i alt tolv kommuner mulighed for at være med i projektet mod
oprindeligt ti.
"Vi har allerede aftaler med ni kommuner, så der er plads til tre mere.
Corona-krisen har dog også gjort, at vi ikke er nået helt så langt med
undervisningsforløbene, som vi gerne ville, da fysiske møder har været
udelukket. Derfor kan nye kommuner også godt vente med at begynde deres
undervisningsforløb til næste år.
Mere information
Læs mere om projektet på Cabis hjemmeside
Skal din kommune være med? - Kontakt Carsten Lunden

Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling
fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt
arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at
stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for
virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:
•
•
•

Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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