
Styrk det interne og eksterne 
tværfaglige samarbejde
Skab resultater med de rette værktøjer 

Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og 
jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde 
– fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til 
anvendelse af de tværfaglige kompetencer i praksis.

Tværfaglighed
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Kompetenceudvikling til ledere og mellemledere, 
som vil arbejde mere strategisk med tværsektori-
elt samarbejde både internt og eksternt.

Facilitering af sagsbehandleres arbejde med 
ressourceforløb på tværs af forvaltninger og med 
eksterne samarbejdspartnere.

Skræddersyede forløb
Cabi skræddersyer et forløb af en til fem dages varighed afhængig af de behov 
og udfordringer, I har. Forløbene kan have fokus på et eller flere af nedenstående 
temaer. Ring og hør mere på 86128855 elller se mere på www.cabiweb.dk!

Cabi
Åboulevarden 70, 3. 

8000 Aarhus C
Telefon: +45 86128855

www.cabiweb.dk

Effektiv ledelse af  
tværsektorielle indsatser

Effektive ressourceforløb

Kompetenceudvikling som sætter fokus på 
samarbejdet mellem de aktører, som har del i et 
sammenhængende og helhedsorienteret forløb.

Det gode tværfaglige samarbejde

Kompetenceudvikling til koordinerende sagsbe-
handlere, som skal navigere i flere sektorer, sætte 
fælles mål og binde borgerindsatser sammen til 
et helhedsorienteret forløb.

Den koordinerende sagsbehandler

Følg os på Facebook  
Cabi - bedre arbejde til flere



Skab resultater
Samarbejde på tværs af sektorer er 
ofte en udfordring, fordi det kræver 
fælles fodslag på tværs af sektorer 
og faggrænser. Samarbejdet kræver 
derfor stærk ledelse for at kunne
skabe en reel effekt.

Cabi tilbyder skræddersyede forløb, 
der hjælper ledere i kommuner og 
jobcentre med at komme fra vision til 
konkret handling – og med at skabe 
resultater. Forløbene sætter også
ledere i stand til at lede interne og 
ekstene tværsektorielle samarbejder 
med både kendte og nye værktøjer.

Ledelse med strategisk plan-
lægning og målsætning
Cabi sammensætter et forløb af en til 
fem dages varighed afhængig af jeres 
behov og udfordringer.

Forløbet klæder jer på til at:
• lægge en skarp strategi for det tværsektorielle samarbejde og opstille ambi-

tiøse, men realistiske mål sikre, at strategien kan implementeres i praksis, så 
de ønskede effekter opnås

• lede og understøtte de tværsektorielle processer både internt og eksternt.

Cabi har flere års erfaring med etablering og ledelse af tværfaglige teams 
og med samarbejdets metodik fra både egne projekter og fra samarbejde 
med andre. Omfanget af og prisen på opgaven afhænger af, hvilke ønsker 
og behov I har. Vi afstemmer forventningerne med jer og sætter en skarp 
pris.

Kontakt seniorkonsulent Bente Nissen på tlf. 25 59 33 64 eller e-mail 
bn@cabiweb.dk og hør mere om vores erfaringer, og hvad vi kan tilbyde jer.

Effektiv ledelse af tværsektorielle 
indsatser

Følg os på Facebook  
Cabi - bedre arbejde til flere

Ja tak til skræddersyede løsninger!
Ring og hør hvordan vi kan hjælpe dig allerede i dag
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Værktøjer til tværfaglighed
Det tværfaglige samarbejde bringer 
mange kompetencer, kulturer og 
fagligheder i spil og kan derfor give 
samarbejdet bedre resultater. Men 
tværfagligheden kommer ikke af sig 
selv – den har sin egen metodik, som 
skal læres og anvendes i praksis, hvis 
der skal skabes reelle resultater.

Cabi tilbyder et skræddersyet forløb, 
som sætter dig og dine kolleger i 
jobcentret og andre dele inden for 
og uden for kommunen i stand til 
at skabe et effektfuldt tværfagligt 
samarbejde.

Vi har erfaring med at sammensætte 
forløb for kommuner og jobcentre in-
den for fx ungeindsatser, sygedagpen-

geområdet og rehabiliteringsteams. 

Vi kompetenceudvikler medarbejder-
ne i følgende temaer:

• tværfaglige kompetencer i sam-
spil mod fælles mål

• god og effektiv mødeledelse af 
tværfaglighed

• etablering og fastholdelse af det 
gode team

• dialog som metode til tværfag-
lighed

• progression som pejlemærke for 
forandring i tværfaglige teams.

 
Kontakt seniorkonsulent Bente Nissen 
på tlf. 25 59 33 64 eller e-mail 
bn@cabiweb.dk og hør mere om vores 
erfaringer, og hvad vi kan tilbyde jer.

Det gode tværfaglige samarbejde

Vi har mange års erfaring 
med etablering og ledelse af 
tværfaglige teams og med 
samarbejdets metodik i såvel 
jobcentre som offentlige og
private virksomheder. 

Vi har gennem undervisning 
i det store sygefraværspro-
jekt Tilbage Til Arbejdet og 
ungeprojekter som Route 25 
og Lokale Ungepartnerskaber 
erfaring i at etablere tvær-
faglige teams og supportere 
tværfaglige teams. 

Følg os på Facebook  
Cabi - bedre arbejde til flere

Løsninger baseret 
på praktiske erfaringer
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Sparring til at opbygge og 
forankre ressourceforløb
De svageste kontanthjælpsmodtagere 
skal nu i ressourceforløb, som kræver 
en tværfaglig indsats i kommunerne. 
Det kræver fokus på to niveauer, for 
hvordan kan kommunen tilrettelæg-
ge og udvikle sin tilbudsvifte? Og 
hvordan tilrettelægger sagsbehand-
lerne et effektivt ressourceforløb, som 
går på tværs af forvaltninger og som 
inddrager ikke-kommunale aktører.

Cabi tilbyder kompetenceudvikling 
af sagsbehandlernes metoder til at 
opbygge effektive ressourceforløb,
der skaber fremdrift for borgerne.

Få inspiration 
Cabi skræddersyr forløb af 1 - 5 dages 
varighed, hvor I bliver klædt på til at 

skabe resultatorienterede ressource-
forløb, som sammentænker de tilbud, 
I har på beskæftigelses-, uddannelses-, 
social-, og sundhedsområdet og ind-
drager ikke-kommunale samarbejds-
partnere.

Vi kan tilbyde jer et forløb med et 
eller flere af følgende elementer:
• udarbejdelse af fælles ledelsesvisi-

on for ressourceforløb
• kortlægning af den lokale tilbuds-

vifte og lokale samarbejdsmulig-
heder

• facilitering af workshop: Hvordan 
kobles progressionsarbejde med 
tilrettelæggelse af ressourceforløb?

• sammensætning af nøglepersoner i 
netværksgruppe

• progression som pejlemærke for 
forandring.

Effektive ressourceforløb

Gennem projekter som Hånd-
holdt Indsats, Lokale Unge-
partnerskaber, Route 25 samt 
kursusforløb for en lang række 
rehabiliteringsteams har Cabi 
indgående erfaring med at 
skabe grobund for det gode 
samarbejde på tværs. Vi kan 
også give jer indblik i, hvordan 
I kan måle og dokumentere 
fremdriften hos borgerne. 

Kontakt seniorkonsulent Bente 
Nissen på tlf. 25 59 33 64 
eller e-mail: bn@cabiweb.dk 
og hør mere.

Følg os på Facebook  
Cabi - bedre arbejde til flere

Kontakt os i dag!
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De rette værktøjer  
Den koordinerende sagsbehandler er 
blevet en realitet med ressourcefor-
løbene, som blev til under reformen 
af fleksjob og førtidspension. Nu har 
ledige med komplekse problemer ret 
til en gennemgående sagsbehandler 
i kommunen, som har ansvaret for at 
koordinere indsatsen.

Den koordinerende sagsbehandler 
skal være i stand til at navigere 
mellem beskæftigelses-, uddannelses-, 
social-, og sundhedsområdet, virksom-
hederne (også de socialøkonomiske) 
samt frivillige organisationer mv. - og 
binde indsatsen sammen, så borgeren 
flyttes i retning af arbejdsmarkedet. 

Det stiller krav om at kunne ”sagslede”, 

det vil sige konstant at være opmærk-
som på at finde frem til det, der giver 
mening for borgeren, om der sker det 
aftale i sagen, og om der skabes den 
ønskede progression.

Få kompetencerne på plads! 
Cabi tilbyder derfor et skræddersyet 
oplæg eller kursus, som sætter sags-
behandlere i stand til at koordinere på 
tværs og sikre fremdrift for borgeren. 

Vi klæder jer på, så I får de rette kom-
petencer til at sikre, at alle arbejder i 
samme retning, når et ressourceforløb 
skal sættes sammen, og til at koordi-
nere indsatsen på tværs. Til fordel for 
borgeren og for jer.

Vi tilbyder forløb af en til fem dages 

Den koordinerende sagsbehandler

Bente Nissen 
Seniorkonsulent 
Tlf. 25 59 33 64  
bn@cabiweb.dk

varighed sammensat ud fra følgende 
elementer:
• hvad vil det sige at være koordiner- 

ende sagsbehandler?
• at ”sagslede” i en tværfaglig kontekst
• mødeledelse af tværfaglige teams
• progression som pejlemærke for det 

tværfaglige arbejde.

Følg os på Facebook  
Cabi - bedre arbejde til flere

Ring og hør mere 
allerede i dag  
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