Til

Tilbud til Jobcentre

Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?
Ambitionen med regelforenklingen på beskæftigelsesområdet er, at borgere og virksomheder
skal sættes før systemet. Det forudsætter friere rammer for kommunens tilrettelæggelse af
indsatsen og større frihed til borgere, medarbejdere og ledere til at arbejde mere individuelt
og behovsorienteret. Men hvad betyder det i jeres jobcenter?
En procesdag
Formålet med dagen er:
• at give jer indblik i, hvilke krav til indsatser og
tilgange regelforenklingen stiller til ledere,
medarbejdere og borgere samt redskaber til,
hvordan I kan arbejde videre med forandringen
i jeres jobcenter/afdeling
• at sætte særligt fokus på ændring af mind-set
hos medarbejderne.
Aktiviteter
Cabi tilbyder en procesdag i jeres jobcenter for
medarbejdere og/eller ledere. Dagen kan anvendes
f.eks. som startskud til en implementeringsfase og vil
tage afsæt i:
• et kort oplæg om LAB-lovens intentioner og
ambition
• hvilken betydning det får for jer som samlet
jobcenter og i de enkelte afdelinger.
Dagen vil være en kombination af oplæg og forskellige
øvelser/opgaver i grupper evt. på tværs af faggrupperne
for derigennem at omsætte viden til omsætning og
handling i jeres organisation.
Udbytte
I vil få:
• indblik og redskaber til at igangsætte
initiativer, der kan understøtte
implementeringen af den nye lovgivning.
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•

•

øget kendskab til de konkrete ændringer i LABloven samt en fælles forståelse for, hvad
ændringerne især kvalitativt kommer til at betyde
for samarbejdet med borgeren.
hjælp til at implementere ændret mind-set

Varighed
Kurset er på 6,5 time inkl. frokost og pauser og foregår hos
jer eller i lokaler, som I finder.
Cabis bemanding
De ansvarlige konsulenter hos Cabi er seniorkonsulenterne
Annette Juul Jensen og Trine Rask Thomsen.
Annette Juul Jensen er en erfaren underviser med
indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om
implementering af reformer på jobcenterområdet.
Trine Rask Thomsen holder oplæg, underviser og
gennemfører processer i jobcentre om tilgangen til
borgerne og samarbejdet med virksomhederne.
Pris
For jobcentre med ml. 30 og 80 medarbejdere
gennemføres dagen for kr. 45.000 ex. moms. For jobcentre
med færre eller flere medarbejdere aftales prisen
individuelt. Rejseomkostninger viderefaktureres efter
regning. Udgifter til lokale og forplejning afholdes af
jobcentret.
Kontakt enten Annette Juul Jensen på tlf. 2225 6390,
e-mail aje@cabiweb.dk eller Trine Thomsen på tlf. 2065
8697, e-mail tri@cabiweb.dk for dialog og pris.

