
TIL KOMMUNER

DIN VEJ TIL VIDEN
OM DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

 Fra strategiske mål til indsatser der virker 
 Værktøjer testet og klar til brug på cabiweb.dk
 Livline, når opgaver kræver svar, der kan bruges
 Kurser, sparring og kompetenceudvikling med afsæt i praksis



Som videnshus med fokus på socialt ansvar på 
arbejdsmarkedet rådgiver og servicerer Cabi kom-
muner om jobrettet indsats. Uanset om du er fx 
leder, sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, 
kan du benytte Cabi gratis.  Du kan kvit og frit bli-
ve opdateret med nyt om socialt ansvar for men-
nesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Du kan få 
svar på spørgsmål, få ny inspiration til opgaverne 
eller dykke ned i specifikke emner som fx fleksjob, 
integration og sygedagpenge. 

Du får viden ved at:
tilmelde dig nyhedsbrevet Cabi Nyt og ny-
hedsmail

ringe til Cabis eksperter på 86 12 88 55

følge Cabi på LinkedIn, Twitter og Facebook

downloade værktøjer og publikationer fra 
cabiweb.dk

søge efter specifikt indhold, fakta og lovstof 
på cabiweb.dk

Cabi er din livline, når du har brug for svar i 
hverdagen. Uanset om du arbejder med kontant-
hjælpsmodtagere, integration, fleksjob, planlæg-
ger ressourceforløb, hjælper virksomheder med 
at fastholde medarbejdere med sygdom eller 
handicap eller har andre opgaver med borgere og 
virksomheder.

Viden, værktøjer og svar til dit arbejde - gratis

Ser du en mulighed for 
samarbejde, så tag fat i 
Ella Petersen.

86 12 88 55
ep@cabiweb.dk

Særligt fokus er samarbejdet mellem 
jobcentre og virksomheder
Cabis netværk af socialt ansvarlige virksomheder, 
VirksomhedsnetværkCabi, er landets største af 
sin slags. Vi holder 45 årlige temaarrangementer 
i hele landet, hvor vi ofte samarbejder med det 
lokale jobcenter. 

Fra de mange tusinde medlemmer i Virksom-
hedsnetværkCabi får vi indsigt i, hvad der aktuelt 
optager virksomheder i hele Danmark. Den viden 
bruger vi aktivt i dialogen med jobcentre og i 
udvikling af kurser, forløb, metoder og værktøjer. 
Derfor vil det, vi tilbyder, altid tage afsæt i aktuel 
viden og relevante tendenser.  

Hvis du arbejder med virksomhedskontakt i en 
kommune, kan du også være medlem af Virksom-
hedsnetværkCabi og derved få adgang til sparring 
og kontakter med lokale virksomheder.

Tjek de kommende arrangementer i dit område  
på cabiweb.dk/vnc/arrangementer-i-netvaerket



” Jobcenter Odder har i samarbejde med Cabi arran-
geret en temaeftermiddag om kulturforståelse og fa-
miliemønstre. Vi fik et meget relevant oplæg og ikke 
mindst konkrete og let anvendelige redskaber, vi straks 
kan bruge i praksis.”

Teamleder efter forløb for 
integrationsmedarbejdere.

”Forløbet har været en øjenåbner i forhold til måden, vi 
indtil nu har brugt de handicapkompenserende ordnin-
ger på. Vi spotter flere muligheder nu. Medarbejderne 
er blevet mere nysgerrige og tænker muligheder ind.” 

Kontorchef i jobcenter efter forløb med Cabi om 
ansættelse og fastholdelse af mennesker med psykiske 

funktionsnedsættelser.

Kom i mål med sparring fra Cabis 
konsulenter
Cabi tilbyder blandt andet rådgivning om et 
styrket samarbejde med virksomheder. Både det 
direkte samarbejde og det interne samarbejde 
i kommunen, som understøtter virksomhedsar-
bejdet. Vi rådgiver om implementering af refor-
mer, nye lovkrav og regler. Og vi tilbyder viden 
og værktøjer, der fungerer og skaber udvikling i 
hverdagen. 

Cabi udbyder en lang række kurser, oplæg og for-
løb med udgangspunkt i praksis. Vores konsulen-
tydelser kan tilrettes jeres specifikke udfordrin-
ger i jobcenter eller andre steder i kommunen. Et 
tilrettet forløb kan fx handle om: 

at styrke jeres tilgang til virksomhederne 

et specifikt fokus på samarbejdet om  den 
jobrettede indsats i jobcentret og på tværs i 
kommunen ud fra jeres organisering og mål 

en borgergruppe som I strategisk skal have 
løftet: Hvordan vil vi anbefale indsatsen, 
hvilke ordninger kan benyttes, og hvad kræ-
ver det af ledere og medarbejdere? 

Brug for inspiration? Få masser af infor-
mation på www.cabiweb.dk og LinkedIn.

Cabi - bedre arbejde til flere

Kurser og kompetenceudvikling
Nye medarbejdere, ny organisering, nye projekter 
og strategiske målsætninger kalder på opdate-
ring af kompetencer blandt medarbejdere og le-
dere. Cabi udbyder både færdigdesignede kurser 
og kompetenceudvikling, som designes sammen 
med jer. Vi vil altid vinkle kurser efter deltagernes 
behov. I kan finde inspiration i kursusoversigten 
på cabiweb.dk/kursertiljobcentre eller tage fat i 
Ella Petersen på ep@cabiweb.dk.



Mere om Cabi
Cabi er et landsdækkende non-profit videns-, konsulent- og 
netværkshus, der arbejder for plads til flere på arbejdsmarke-
det bl.a. ved at fremme og understøtte virksomheders sociale 
engagement. 

Vores opgave er at holde landets kommuner og virksomheder 
opdaterede med den nyeste viden og de bedste metoder til 
at bringe sygefravær ned og til rekruttering og fastholdelse 
af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vi har fokus på 
praksisviden og kobler praksis, lovgivning og forskning med 
en strategisk, udviklingsorienteret tilgang. 

I samarbejde med kommuner og virksomheder skaber vi løs-
ninger, som forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job. 

Cabi som partner på projekter og puljeansøgninger
Cabi kan med vores viden, erfaring og kompetencer være en 
relevant partner, når I overvejer eller planlægger nye tiltag 
eller et selvstændigt projekt. Det kan også være, at I søger 
en pulje, hvor I har brug for en sparringspartner, der kender 
området til bunds. Tag fat i Ea Nielsen på eni@cabiweb.dk.

Cabi - bedre arbejde til flere
Åboulevarden 70, 3   
8000 Aarhus C   

Njalsgade 72
2300 København S

Telefon: 86 12 88 55
www.cabiweb.dk


