Evaluering af
Samarbejdsprojekt på Beskæftigelsesområdet:

JEG VIL JEG KAN, Herning – Milano 2012

Herning Firmaet Forward Presence v/ Arne Lassen og John Axel Hansen samt Beskæftigelsesafdelingen, Herning Kommune, har sammen gennemført dette Jeg Vil Jeg Kan projekt
for kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed.
Indholdet har været flerstrenget: Virksomhedspraktik sideløbende med styrke- og cykeltræning, herunder målfokus, i form af en grænseoverskridende cykeltur fra Herning til Milano
efter kun 3 måneders træning. Alt sammen med henblik på at forbedre deltagernes arbejdsmarkedstilknytning og tro på egne muligheder.

Evaluering af Jeg Vil Jeg Kan Herning Projektet 2012

1

Slutevaluering af Samarbejdsprojektet ”Jeg Vil Jeg Kan”
Konsulentfirmaet Forward Presence har, i samarbejde med Projektenheden Herning Kommune, i
perioden Marts - Juni 2012, gennemført cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan".
Projektet er gennemført med støtte fra hhv. Beskæftigelsesudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd
samt fra private sponsorater - ansøgningen er behandlet og godkendt på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 2. november 2011.
Målgruppe, formål og indhold
Målgruppen for projektet var 16 unge kontanthjælpsmodtagere, som var vurderet indsatsklare, men
ikke jobklare (match 2). Deltagerne var således kendetegnet ved udover ledighed at have andre problemer.
Projektets formål var at opbygge den lediges selvværd og almen erhvervsmæssige kompetencer, således at deltageren bliver attraktiv for arbejdsmarkedet og dermed i stand til at opnå varig beskæftigelse - alternativt gennemføre en ordinær uddannelse. Den ambitiøse vision var at 70 % af de der
gennemfører hele forløbet opnår ordinært arbejde eller uddannelse.
Projektet er gennemført over 13 uger med 3 ugentlige dage i virksomhedspraktik samt 2 ugedage
bestående af styrke- og cykeltræning, hvorefter projektet afsluttedes med en cykeltur til Milano, Italien. Der har efterfølgende været gennemført et par fællessamlinger ligesom udvalgte har modtaget
individuelle efterværnssamtaler.
Projektets resultater
Evalueringen af projektet viser, at 18 ledige påbegyndte projektet - heraf fuldførte 15 ledige projektet, idet 3 personer måtte forlade projektet i starten af forløbet, pga. henholdsvis fysisk sygdom,
psykisk sygdom samt misbrugsproblemer.
Efter projektets afslutning er status for deltagernes beskæftigelses- /uddannelsesmæssige situation
følgende :
4 deltagere har påbegyndt ordinær uddannelse - alle 4 har fritidsjob hos de arbejdsgivere,
som stillede praktikplads til rådighed i projektperioden
3 deltagere er blevet ansat med løntilskud, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden
3 deltagere er ansat i virksomhedspraktik, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden
1 deltager modtager sygedagpenge og er under behandling hos fysioterapeut – skal evt. i uddannelsesrevalidering
1 deltager er flyttet fra match 2 til match 1, og er således parat til at påtage sig et job
1 deltager opnåede ansættelse uden tilskud efter afslutningen af cykelturen, men er efterfølgende indkaldt til afsoning af straf for tidligere dom.
1 deltager er fortsat med mentorsamtaler hos FP m.h.p. arbejdsmarkedsfastholdelse
1 deltager er midlertidig fritaget fra rådighed pga psykiske problemer, modtager bostøtte og
passer fortsat sin sport.
Styregruppen finder disse resultater særdeles tilfredsstillende! Deltagerne i match 2 var før projektet
kendetegnet ved ustabilt fremmøde eller passiv lediggang p.g.a. konkrete sociale eller psykiske problemstillinger.
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Som resultat af projektet blev 6 personer således job/uddannelses-klar, hvoraf de fire aktuelt er selvforsørgede. Yderligere 4 personer er ude af kontanthjælp, idet de 3 har opnået en arbejdspladstilknytning via løntilskudsjob, mens den fjerde modtager sygedagpenge og er under afklaring til revalidering.
3 personer er godt på vej via virksomhedspraktik, mens de sidste 2 personer kræver yderligere vejledningsindsats.
13 ud af 15 fuldbyrdede deltagere er således rykket nærmere arbejdsmarkedet, hvilket er et imponerende resultat af en forholdsvis kort men intensiv beskæftigelsesindsats!
Det opleves også som en succes at alle mand kom både ud og hjem fra Milanoturen. Kommunen
finder det positivt overraskende, at der ikke er modtaget en eneste formel klage fra deltagerne, trods
de mange udfordringer og krav de ledige blev mødt af. Det var på forhånd en bekymring fra tilskudsgivere om projektet ville give bagslag på grund af mediekritik ved uheld/uforudsete situationer. Den stiltiende accept fra deltagerne er et vigtigt signal, idet flere deltagere også i de antropologiske interview angiver at de i dette projekt er blevet mødt med ligeværd, krav og forventninger. De
ældste deltagere har vist sig vanskeligst at flytte.
Deltagerne har haft gavn af den i dobbelt forstand grænseoverskridende cykeltur, som gulerod men
også som afstandsgivende til lette løsninger/ringen efter en kammerat. Man var ligesom nødt til at
følge trop ud og hjem, men der er også oplevet god opførsel og en meget høj grad af ansvarlighed
både overfor sig selv og resten af holdet. En light udgave har tidligere været drøftet men styregruppen er enig om at en halv model ikke engang vil give et halvt resultat. For kommunen vil det til stadighed være et prioriteringsspørgsmål, og vurderingen er at det egner sig bedst som en stor indsats
for en snæver deltagerkreds, anvendt målrettet og ad hoc, ikke som et generelt tilbud.
Cykling som enzym: Det at cykle frem for anden motion fremhæves som en anden vigtig faktor for
projektets succes, flowet, det at man kommer frem på relativ kort, og oplever hurtige forbedringer.
Det er et pædagogisk godt redskab med målbare resultater der kan omsættes til andre målsætningsområder i livet, også konkret i beskæftigelsesmæssigt.
På baggrund af de antropologiske interviews af deltagere samt deltagende virksomheder ses et behov for at sikre en grundig forventningsafstemning. For at undgå at praktiske detaljer særligt omkring turafviklingen og sponsorfordele ikke skal overskygge de store linier og mål med indsatsen
er det afgørende vigtigt at kommunikere tæt og ofte om planlægning og gennemførelse af projektets
delfaser. Til trods for det tætte styregruppesamarbejde og den direkte projektdeltagelse af jobkonsulent har der været snubletråde i forhold til brug af presse, kommunikationstiming og gensidig forventningsafstemning i projektet, men dette er håndteret undervejs. Konklusionen er at det er væsentligt med klare rammer og retningslinier både i det interne samarbejde og i relationen til deltagerne. FP grundlagde tidligt udtrykket kærlighed og konsekvens som pædagogisk metode. Struktur
i hverdagen via virksomhedspraktik, træning og undervisningsforløb har været vel modtaget.
Pressedækning
Projektet er løbende omtalt i den lokale presse, ligesom FPs skriftlige henvendelse til Beskæftigelsesministeren har medført brev om positiv interessse for projektet.

Evaluering af Jeg Vil Jeg Kan Herning Projektet 2012

3

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af undertegnede vedr. projektet

JEG VIL JEG KAN, Herning – Milano 2012
John Axel Hansen, Jeg Vil Jeg Kan, Forward Presence, Tlf. 29363635
Arne Lassen, Jeg Vil Jeg Kan, Forward Presence, Tlf. 20280306
Ulla Høy Henriksen, Beskæftigelsesafd, Herning Kommune, Tlf. 20358156
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