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Indledning

Inddragelse af borgerens netværk indgår som et centralt element i Frontrunnerprojektet, fordi borgerens netværk ofte kan spille en stor rolle for borgerens vej til arbejdsmarkedet. Der kan fx være ressourcestærke pårørende som gerne vil støtte
borgeren i at finde og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet, men der kan også
være bekymrede pårørende, der er tøvende i forhold til den jobrettede indsats af
frygt for, at den skader borgeren. Det er derfor afgørende at få dem alle med på
vognen fra start og inddraget i den jobrettede indsats.
Som en del af Frontrunnerprojektet skal I derfor udarbejde en lokal strategi for
hvordan I systematisk vil arbejde med netværksinddragelse i projektet samt opstille
lokale mål for jeres netværksinddragelse.
Del 1: Principper og spilleregler for netværksinddragelse

Her præsenteres de bærende principper og spilleregler for inddragelse af borgerens
netværk, som jeres lokale strategi bør tage afsæt i.
Principper for netværksinddragelse

Der er tre bærende principper for inddragelse af borgerens netværk:
1. Netværket skal med på vognen i den jobrettede indsats. Nogen kan bidrage
som en værdifuld medspiller, mens andre kan neutraliseres som modspillere i indsatsen. Det er vigtigt, at borgerens netværk har forståelse for og
kan se mening med den indsats borgeren deltager i, så det støtter og bakker
borgeren op i indsatsen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
2. Netværket skal identificeres og inddrages sammen med borgeren: Netværket skal som udgangspunkt altid udpeges og inddrages i samarbejde med
borgeren, så borgeren tager ejerskab over beslutningen og kan se mening
og værdi i at inddrage netværket.

Spilleregler

 Start, sammen med borgeren, med at finde ud af hvilke personer, der er relevante at skal inddrage i indsatsen. Det vil som oftest være pårørende i form
af familie. Se evt. ’Netværkscirklen’ (bilag 1).
 Inviter de udpegede netværkspersoner med til det næstkommende møde
mellem borger, jobformidler og evt. sagsbehandler. Lad som udgangspunkt
borgeren selv stå for kontakten til netværket og støt ham i det.
 Informer netværkspersonen om den indsats borgeren deltager i, og hvad formålet med den er, så der opnås en fælles forståelse for den jobrettede indsats.
 Aftal med netværkspersonerne om de vil deltage i møderne, i hvilket omfang
og hvilket materiale de skal modtage forud for mødet.
 Sørg for at netværket modtager materiale og mødeindkaldelser samtidig med
borgeren.
 Overhold regler for samtykke og databeskyttelse.

Del 2: Lokal strategi for inddragelse af netværk

I nedenstående skema bedes I beskrive kommunens lokale mål samt jeres strategi
for, hvordan I vil anvende netværksinddragelse.
Beskriv her
Mål: I hvilke sager vil I inddrage borgerens netværk?
Hvordan vil I sikre, at netværket identificeres og inddrages sammen med borgeren herunder hvilke redskaber vil I anvende fx netværkscirklen og hvornår?
Hvordan vil I inddrage borgerens netværk, fx sikre deltagelse i møder mv.?
Hvad er jeres interne procedurer for overholdelse af regler for samtykke og databeskyttelse?
Hvordan vil I løbende følge
op på, at I når jeres mål?
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Bilag 1. Netværkscirklen
I kan anvende netværkscirklen i samtalen med borgeren til at få afdækket borgerens netværk og få en god snak om, hvilken betydning de forskellige relationer har,
og hvordan de kan støtte borgeren i at nå sit jobmål.
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