
Sidste Nyt - oktober 2015

Det er blevet tid til det tredje nyhedsbrev i år. Vi gør disse nyhedsbreve enkle og sender dem kun

ud, når der er et behov for det. Vi ønsker ikke at spilde egen tid, og slet ikke din.

I dette nummer kan du blandt andet læse om vores arrangement i Aalborg, den gode historie om

Jane, der fik job, og andre nyheder blandt andet fra hjemmesiden.

Opfordring

Fleksjobber Netværkets hovedformål er at skabe konsensus i samfundet og større lydhørhed i

erhvervslivet og på den måde være med til at skabe flere fleksjob, og det behøver vi din hjælp til.

Vi vil gerne bede dig om at sprede budskabet om netværket vidt og bredt - for kun gennem

fællesskab overlever vi, og det vil i sidste ende kunne betyde succes for netværket og

forhåbentligt flere fleksjob.

Derfor har vi primært for erhvervsdrivende oprettet siden Samarbejdspartner på hjemmesiden - og

den finder du her

http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/samarbejdspartner/

og for private denne side: http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/vigiver/

Var du med til
festen i Ålborg?

Tirsdag den 22. september 2015, da

regnen dryppede, åbnede vi dørene

Fest For Fleksjobbere i Ålborg - Den gode historie - Oktober 2015 http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/?wysija-page=1&controller=ema...

1 af 4 27-12-2015 12:46



til Fest For Fleksjobbere i de skønne

lokaler i Trekanten bibliotek & kulturhus i Aalborg i det nordjyske. Vi havde en klar forventning om

en sprudlende dag med en vifte af værktøjer - noget vi i den grad brænder for, og som vi gav

videre til alle, der mødte frem. Til arrangementet var der tilmeldt 130.

Alle jobcentre i region Nordjylland var forinden blevet kontaktet af Morten Thun Rasmussen på

vegne af Fleksjobber Netværket. Han fungerede samtidig som sparringspartner på forskellige

strategiske områder i planlægningen af dagen - og herfra skal lyde en tak! Vi havde et flot

fremmøde på dagen - vi talte 91 deltagere. Der var deltagere fra vidt forskellige steder som

Ringkøbing-Skjern, Norddjurs og Aarhus kommuner.

Herudover deltog en række professionelle aktører, der havde ønsket at deltage for i løbet af

dagen at kunne indsamle brugbar viden, som kunne gives videre i deres daglige arbejde.

Gennemprøvede idéer og værktøjer

Til dagens fest lancerede vi et snit af professionelle foredragsholdere og mennesker, som ud over

at have nogle gennemprøvede ideer og værktøjer med i tasken også har vist at føre dem ud i livet.

Carina Heckscher er kendt for at sprede positiv energi og give mod til handling. Hun kom i sine

punkter ind på inspiration og motivation til at blive tryg ved at benytte personlig branding som en

aktiv del af jobsøgningen.

Torsten Miland fortalte, "at når man er ekstra udfordret på den ene eller anden måde – fx når man

er fleksjobber – så skal der sikkert noget ekstra til for at komme videre i en rekrutteringsproces."

Torsten kom ind på, hvordan han som headhunter ser fleksjobberen i forhold til andre kandidater,

og samtidig gav han konstruktive forslag til, hvad man som fleksjobber konkret kan gøre for at

komme langt i rekrutteringsprocessen. Vi fremhæver Carina og Torsten særskilt i dette

nyhedsbrev, fordi de i evalueringen har været omtalt specielt.

I rækken af foredrag afsluttede Gert Rune med visionen om, at, selvom du har alle odds imod dig,

har du en pligt over for dig selv og en enestående mulighed for at ændre dit liv og tilværelse til

noget bedre. Skoen kan trykke voldsomt, men der er stadigvæk en vej fremad. Det har Gert Rune

oplevet på egen krop, da han som 16-årig teenager fik konstateret knoglekræft og fik amputeret sit

venstre ben. Imod alle odds har han som den første og eneste dansker med ét ben gennemført en

Ironman..

En samlet evaluering fra dagen

"Er dagen god", "Er dagen dårlig" er spørgsmål, der altid kan besvares subjektivt. Vores erfaring

er, at vi har gjort forskellen for fleksjobbere og fagpersoner denne dag, netop med de ideer og

værktøjer, vi har givet dem.

Vi har efterfølgende gennemgået evalueringen og de e-mails, der er blevet sendt til os.

Overordnet er der bred tilfredshed med dagen. Der har også været knap så heldige oplevelser fra

et fåtal, og dem vil vi slutteligt gerne sætte fokus på her.

Få tjekket dit CV – Dette var et helt nyt koncept, vi ville have med på dagen. Logistikken omkring

det var ikke så gennemtænkt, som det burde have været. Det råder vi bod på ved et kommende

arrangement. Selve det at få tjekket CV'et gik dog upåklageligt.

Ikke for lavtuddannede - Dagen føltes ikke tilrettelagt ordentligt for de lavtuddannede. Vi mener, at

de værktøjer, vi har givet, ikke relaterer sig til uddannelsesniveau, men til et ønske om forandring

og vilje til at foretage dem.
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På dagen blev der serveret kaffe, te, vand, en sandwich og sodavand fra Trekantens dejlige

køkken og af deres venlige personaler.

Fleksjobber Netværket i pressen

TV2 Nord kom forbi på dagen og lavede et interview med Knud Kjølhede Petersen fra Fleksjobber

Netværket. Knud taler blandt andet om det, som en stor del af dagen handler om, nemlig at "give

fleksjobbere nogle værktøjer til at fintune deres mindset for derigennem at kunne få en ny eller

forbedret chance for at komme ud på arbejdsmarkedet igen."

Indslaget fra TV2 Nord kan ses her

Genoplev magien

På hjemmesiden har vi lagt nogle billeder ud fra dagen. Deltog du ikke, kan du opleve noget af

magien her: http://www.fleksjobbernetvaerket.dk/genoplev-magien/

En særlig tak skal lyde

til Jobindex, som igen har været en aktiv spiller og medspiller i arrangementets tilbliven, og til

JobVision, som ligeledes har bidraget til dagen. Til alle de frivillige skal ligeledes lyde en tak,

heriblandt Huset Venture og Jobsøger Nord.

Den gode historie

Det kan godt være en udfordring at være visiteret til fleksjob, men

tallene viser, at det kan lade sig gøre, selv om rygsækken er tung

med dårlige oplevelser. Jane er visiteret til et 15-timers fleksjob på

grund af,slid og ledegigt i hænder og skuldrer, og er visiteret til at

arbejde effektivt 15 timer pr. uge  Fleksjobber Netværket har talt

med Jane, som starter 2. november i år, og her bringer vi hendes

historie.

Jane fortæller: 

Efter ca. 2 1/2 år med sygedagpenge, praktikker og udredning blev jeg 16. april 2015 visiteret til

fleksjob. Jeg har siden da søgt rigtig mange stillinger, både opslåede og uopfordrede, og henvendt

mig personligt mange steder.

Jeg har selv siddet i et jobcenter og kender proceduren, både med fleksjobbere og almindelige

ledige. Et rigtigt dejligt job.

Jeg bor i Egedal Kommune, og der hænger fleksjobbene bestemt ikke på træerne, men en dygtig

fleksjobambassadør, som nogle gange underviser i vores JobCafe, kontaktede mig for nylig,

selvom jeg ikke var en af hendes borgere, med et job hos Hyundai i Roskilde. Jeg takkede ja til en

samtale, og ved første håndtryk med chefen var kemien hjemme. Det var en god samtale, og efter

1/2 time havde jeg fået jobbet, og vi gik så rundt og så huset, og jeg hørte lidt om forretningens

historie gennem de 40 år, chefen har haft den.

Efterfølgende har jeg så i dag været på besøg i firmaet, og fået hilst på bogholderen, og på de

fleste af husets andre medarbejdere. Super god modtagelse, rigtig dejligt, og jeg føler mig
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velkommen - bedre kan det ikke være.

Jeg glæder mig til mandag, hvor arbejdet starter, det bliver sjovt og spændende at prøve noget

andet og nyt, og samtidig være med til at præge det arbejde, jeg skal lave.

Fleksjobber Netværket takker Jane for at bidrage med sin historie. (red.).

NYT PÅ HJEMMESIDEN

Vi har ændret nogle af de grafiske elementer og gjort dem ens over hele siden for at gøre det

mere ensartet.

Tilmeldingen til Magasinet Sidste Nyt er flyttet ind på sin egen side. (Er du tilmeldt allerede, skal

du ikke gøre noget).

Hjemmesiden anvender nu cookies, for at vi derigennem kan sikre en bedre oplevelse til vores

brugere. EU lovgivning følges, og vi gør derfor opmærksom på, at de anvendes.

FRASKRIVELSE AF FORBEHOLD

Fleksjobber Netværket tager forbehold for eventuelle fejl og mangler, der måtte forekomme i

nyhedsbrevet, samt i de dokumenter, der linkes til, herunder dagsordner til arrangementer enten

fra Fleksjobber Netværket selv eller fra tredjepart, og kan derfor ikke gøres ansvarlig på grund

heraf.
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