
Hos Huset Venture Nordjylland har de allerede haft succes med at hjælpe flere deltagere i projekt 'Jobstyrke i Nord' i
beskæftigelse.
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Flere nordjyder skal ud på
arbejdsmarkedet

Nyt samarbejde mellem to socialøkonomiske virksomheder og videnshuset
Cabi skal bane vejen for, at flere nordjyder med udfordringer i bagagen kan
bruge deres ressourcer på arbejdsmarkedet. EU og Danmarks
Erhvervsfremmesbestyrelse støtter projektet.

Mange virksomheder har brug for arbejdskraft. Alligevel har nogle mennesker
svært ved at få et job. Men nu får de en kærlig hånd at holde fast i. Det kan fx



være mennesker med psykiske eller fysiske handicap. Videnshuset Cabi og de
socialøkonomiske virksomheder TOPVIRK i Frederikshavn og Huset Venture
Nordjylland i Nørresundby er i fællesskab i gang med projektet ’Jobstyrke i
Nord’.

Indsatsen kører til udgangen af 2022. Målet er, at 100 personer skal deltage i
projektet, hvoraf 30 gerne skal i job, og det vil faktisk være en stor succes,
hvis det lykkes, siger Carsten Lunden, projektleder hos Cabi.

”Umiddelbart lyder det måske ikke af meget at få 30 deltagere i
beskæftigelse, men eftersom der kan være en del udfordringer i målgruppen,
vil det være virkelig godt. Derfor måler vi heller ikke kun succes på at komme
i job - det handler også om fremskridt, selvtillid og jobparathed, og der er det
vores mål at hjælpe alle i projektet til et godt sted,” forklarer Carsten Lunden.

Ressourcer trods udfordringer
Deltagerne i projektet har typisk mere end én diagnose og dertil andre
barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Ifølge Morten Frits Pedersen, souschef i TOPVIRK, kan de have angst, PTSD,
stress, depression eller autisme:

”Og så har deltagerne ikke mindst forskellige livshistorier. Derfor er der
forskellige måder at hjælpe den enkelte på. Deltagerne skal ikke bare lære at
passe et arbejde. Det handler også om det hele menneske, om
hverdagsmestring og sund levevis. Vi prøver at komme hele vejen rundt for at
ruste deltagerne bedst muligt til et rigtigt job og livet efter projektet,”
fortæller Morten Frits Pedersen.

Deltagerne kan også have fysiske lidelser, misbrugsproblematikker eller
sociale og økonomiske problemer.

”Uanset hvad, er alle vigtige. Derfor tager vi individuelle hensyn, så de får
succesoplevelser,” siger Morten Frits Pedersen.

Dansede af glæde
Charlotte Fischer, afdelingsleder hos Huset Venture Nordjylland, fortæller om
netop en sådan succesoplevelse:



”Deltagerne kommer med forskellige behov og forudsætninger. En skulle for
eksempel kun være her en uge, før hun var videre i job. Hun havde kæmpet i
årevis med hundredvis af ansøgninger, og det lykkedes da også at komme til
samtaler. Men ved samtale og præsentation gik det galt for hende, så vi gav
hende noget sparring ud fra vores viden og netop hendes særlige
problematikker, og så gik det. Vi dansede af glæde, da det lykkedes. Jeg tror
på, at vi når vores mål, og alle skal nok få noget godt ud af det,” siger
Charlotte Fischer.

Omkring 20 deltagere er kommet i gang med projektet i de to
socialøkonomiske virksomheder, og flere kommer løbende til. TOPVIRK har
primært deltagere fra Frederikshavn Kommune, mens Huset Venture primært
har deltagere fra Rebild Kommune.

Cabi har den overordnede ledelse af projektet, og undervejs skal videnshuset
udvikle læringsmateriale og indsamle og udbrede resultater og erfaringer fra
projektet til virksomheder og kommuner i hele landet. Desuden skal der
etableres et samarbejde mellem flere ordinære og socialøkonomiske
virksomheder. Og målet er, at det kan være med til at afhjælpe
virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Projektet er støttet med midler fra
EU´s Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med i alt 8, 2
millioner.

Få mere at vide hos:
Carsten Lunden, projektleder hos Cabi, cl@cabiweb.dk, tlf. 29 25 11 09
Morten Frits Petersen, souschef hos Topvirk, mfp@topvirk.dk, tlf. 21 14 64 30
Charlotte Fischer, souschef hos Huset Venture, cfi@hv-nord.dk, tlf. 20 53 38
54

Cabi er et nonprofit videnshus 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.

mailto:cl@cabiweb.dk
mailto:mfp@topvirk.dk
mailto:cfi@hv-nord.dk


Kontaktpersoner

Ea Nielsen
Pressekontakt
Souschef
Kommunikation og marketing
eni@cabiweb.dk
4128 4126

Malene Boel Kristensen
Pressekontakt
Marketingkoordinator
Kommunikation og Marketing
mal@cabiweb.dk
2099 7771

mailto:eni@cabiweb.dk
tel:4128 4126
mailto:mal@cabiweb.dk
tel:2099 7771

