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Resultater  

Vores metoder og lgange virker: 
Over 30% kommer i selvforsørgelse, blandt de borgere 
som henvises l jobformidling hos os. 

78% afslu es l frem dig forsørgelse eller anden indsats 
(f.eks. behandling i sundhedsvæsenet), blandt de borgere 
som henvises fra ressourceforløb eller ak vitetsparate.  

Vi anerkendes bredt for en meget grundig og veldokumen-
teret a laring af arbejdsevne. Vores rapporter er al d af 
en så høj kvalitet og detaljeringsgrad, at de o e anvendes 
bl.a. på møder i det Rehabiliterende Team. 

 
Tilgang  

Vi finder en krøllet løsning l et krøllet CV og arbejder ud 
fra de e værdisæt i alle vores forløb. Vi er specialiserede i 
at formidle jobs og finde det re e jobmatch, herunder 
a laring af arbejdsevnen for borgere med komplekse pro-
blems llinger. 

Vores målsætning er at understø e den enkelte l, at kun-
ne skabe sig et meningsfuldt og værdifuldt arbejdsliv. 

Vi tror på, at en styrket og tværfaglig indsats er vejen frem 
og derfor har vi også fokus på medarbejderne i jobcentre-
ne via vores uddannelser og kurser og udbyder således 
bl.a. en beskæ igelsesre et coachuddannelse og flere 
forskellige relevante kurser og temadage. Vi lærer al d 
gerne fra os l vores samarbejdspartnere i jobcentrene, 
f.eks. via supervision om komplekse borgersager. 

Alle forløb indledes med, at vi sammen med jobcenter op-
s ller konkrete og realis ske målsætninger for forløbet. 

Baggrund  

DH&P udspringer af psykologvirksomheden DambyHahn. 
Vi er en kendt kursusudbyder og anden aktør indenfor  
beskæ igelsesområdet.  
Vi har arbejdet med den beskæ igelsesre ede indsats i 
mere end 20 år og har stor viden og bred erfaring indenfor 
området. 

 
Vores kompetencer  

Vi lægger vægt på al d at finde den rig ge løsning og vi går 
al d et skridt ekstra for og med borgeren.  

Derfor er det vig gt for borgeren, at vi arbejder helheds-
orienteret og reelt tværfagligt, hvorfor vi i vores organisa -
on har ansat psykologer, ergoterapeuter, jobkonsulenter, 
socialrådgiver, socialpædagoger mfl.  

I vores vikarbureau kan vi lbyde ordinære mer l alle 
borgere, og især ak vitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
uden arbejdsiden tet kan vi skabe beskæ igelse l . 

 
Målgrupper  

Vi arbejder med alle målgrupper af ledige borgere:        
ressourceforløb, fleksjob og ak vitetsparate, jobparate og 
sygemeldte. Herudover har vi en særskilt indsats for inte-
gra onsborgere og nyankomne flygtninge. 

 
Ydelser  

Vi leverer korte og effek ve forløb, og en bred vi e af  
undersøgelser og screeninger, som sikrer vi indfrier       
målsætningerne. 
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Individuelle beskæ igelsesre ede forløb  

ü 13-26 ugers udviklende og a larende forløb med  
fagprofessionelle aktører inkl. a larende prak kforløb. 
ü O e træder vi l når en kompliceret sag skal afslu es, 
hvor vi samler al relevant viden om borgeren og på  
baggrund heraf udarbejdet afslutningsrapport.  

Undersøgelser  

ü Psykologiske undersøgelser.  

ü Ergoterapeu ske undersøgelser. 

ü 360° screening af psykisk- og fysisk funk onsniveau og 
beskæ igelsesperspek v.  

Mestringsforløb 

ü 8 ugers udviklende og opkvalificerende forløb med 
holddeltagelse og individuelle samtaler. 
ü  Gennem forløbet højnes det daglige funk onsniveau og 
der skabes mo va on for forandring, således borgerens 
jobparathed styrkes l at kunne gå videre ud i arbejde. 

Vikarbureau for ak vitetsparate kontanthjælpsmodtage-
re, uanset herkomst. 

ü Vikariater lpasset borgere uden arbejdsiden tet 

ü Vikariaterne er nøje udvalgt l ikke-vestlige, ak vitets-
parate kontanthjælpsmodtager samt borgere på integra -
onsydelse  

Job-Akademiet  

ü 8 ugers forløb for ledige borgere med holddeltagelse og 
individuel jobformidling. 

ü  Arbejdsiden teten opbygges via ordinære løn mer, 
med løbende fokus på at opjustere l selvforsørgelse.  
Sideløbende er der fokus på jobfastholdelse.  

Kursus og videnscenter  

Vi udbyder uddannelser og endags kurser l Jobcentrets 
medarbejdere. 
 
Blandt de mest populære uddannelser og kurser er:  

ü Beskæ igelsesre et coachuddannelse. 

ü Kogni v Adfærds Terapi uddannelsen (KAT). 

ü Undgå mentalt udbrændthed - i arbejdet med psykisk 
belastede borgere.  

ü Arbejdsliv i balance - fokus på work-life balance. 

ü Inklusion på arbejdsmarkedet - l udsa e borgere. 

Supervision 

Vi udbyder supervision l Jobcentrets medarbejdere,   
individuelt eller i gruppe. 

üVi understø er med faglig sagssupervision.  

ü Personale supervision i forhold l trivsel. 

Vi arbejder med stort fokus på tværfaglighed og bringer mange forskellige kompetencer i spil.  
Borgeren vil møde både jobkonsulenter, socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter mv. hos os.  
Alle vores rapporter er baseret på vores fagligheder og er grundigt dokumenterede.  
Vi går et ekstra skridt for borgeren og finder al d en god løsning, også når der er tale om de  
svære og komplicerede sager.  
Vi indfrier målsætningerne for borgeren og gerne lidt l.  


