Kursus for koordinerende sagsbehandlere i landets kommuner

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler
Kommunerne har arbejdet med koordinerende sagsbehandlere og ressourceforløb
siden 2013. Indsatsen har udviklet sig meget siden da, men der er stadig behov for
at få nye redskaber til rollen som koordinerende sagsbehandler og dele de gode
erfaringer.
Dette kursus giver:





Mulighed for at få nye redskaber til indsatsen
sammen med borgeren
Inspirerende tilgange til opbygning af samarbejdet
med aktører - både i kommunen og i
civilsamfundet - i borgerens forløb
Erfaringsudveksling med andre om, hvor vi er med
indsatsen.

Indhold
På denne kursusdag arbejder vi med:









Intensionerne med lovgivningen – brush up
”De politiske vinde”
Drøftelser af, hvor langt vi er
Den koordinerende sagsbehandlers redskaber i
samspillet med borgeren:
o Progressionsredskaber
o Visualiseringsredskaber
o Den motiverende samtale
o Inddragelse af netværk
Den koordinerende sagsbehandlers opgave ift.
samarbejdsparterne
o Det tværfaglige samarbejde
o Mødeledelse
o Koordinatorfunktionen
Det videre arbejde med metodeudvikling lokal

Udbytte
På dette kursus får du som koordinerende
sagsbehandler mulighed for at udveksle erfaringer med
indsatsen og se på indsatsen i forhold til intentionerne i
lovgivningen. Du får både nye redskaber og mulighed
for at pudse kendte tilgange af,
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Du får både nye redskaber og mulighed for at pudse kendte
tilgange af både i forhold til samspillet med borgerne og i
forhold til dine samarbejdspartnere. Endelig får du tips til,
hvordan I kan arbejde med den videre udvikling af
indsatsen hjemme hos jer.

Varighed
Kurset er på 6,5 time inkl. frokost og pauser og foregår hos
jer eller i lokaler, som I finder.
Der kan være op til 16 deltagere på et hold.

Referencer
Cabi har arbejdet med lignende udfordringer i en række
kommuner.

Cabis bemanding
Den ansvarlige konsulent hos Cabi er seniorkonsulent,
Bente Nissen.
Bente er en erfaren underviser og har stor viden om det
tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i
beskæftigelsesindsatsen.
Bente har holdt talrige oplæg og workshops om
tværfaglighed i landets kommuner, og hun har arbejdet
indgående og praksisorienteret med det tværsektorielle
samarbejde som innovationsleder i ungeprojektet Route
25.

Pris
Som her beskrevet koster kurset kr. 20.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete
udfordringer. Kontakt Bente Nissen på bn@cabiweb.dk
eller ring 25 59 33 64 for dialog og pris.

