Hvad er NExTWORK?

Problemet
• 5.000 unge i hver årgang har hverken job eller uddannelse
• Omkring 8 pct. af en ungdomsårgang er på langvarig passiv forsørgelse.
• Gruppen af udsatte unge har høj risiko for at blive hængende i passiv forsørgelse
• For kontanthjælpsmodtagere mellem 18-24 år er tilbagefaldsraten på over 50 %

• Udsatte unges manglende uddannelse og lavere arbejdsmarkedstilknytning koster
velfærdsstaten mellem 12 og 15 mia. kroner om året.

Der er brug for særlige indsatser der kan bringe udsatte unge i uddannelse eller job
- NExTWORK er bud på en ny beskæftigelsesrettet ungeindsats

David tjekkede ind på NExTWORK Roskilde
– fra kanten af samfundet til en hverdag med job og uddannelse

http://nextworks.dk/

•

David’s 19 årige lange liv har været præget af svigt og
dårlige oplevelser.

•

Han er vokset op på børnehjem og i plejefamilie, hvor
han blev smidt ud, da han begyndte at ryge hash.

•

Han har ikke færdiggjort 9. klasse, begyndte at sælge
hash, og har siddet et halvt år i fængsel.

•

Davids største ønske er at få en uddannelse, så han kan
få job, familie og en tryg og sikker tilværelse.

•

”Det er gode kolleger man render rundt sammen med. De kan bedre forstå mig, end mange andre
har kunne, synes jeg. Mange af de ting, som jeg har lidt problemer med, det kan de godt se
gennem fingrene med, fordi de godt selv ved, at jeg gerne vil det”.

•

”Mit mål er at blive uddannet enten elektriker eller procestekniker. Gerne her på Kara/Novoren, fordi
jeg synes, det er hyggeligt at være her. Hvis bare du synes, det er et hyggeligt sted at være, så er
det ligegyldigt, hvad man arbejder med”.
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BRUGERUNDERSØGELSE – HVAD SIGER DE UNGE?

Nuværende aktiveringsoplevelse

Det der motiverer de unge

• Ingen indflydelse

• Aktiv involvering, konstant og hurtig feedback

• Grupperes med unge i samme situation

• Skabe meningsfulde relationer og tilhørsforhold

• Fokus på CV og ansøgninger

• Bidrage med en konkret og værdsat indsats

• Pres for valg af uddannelse

• Indfyldelse på indhold og flere valgmuligheder

• Passiv rolle

• Blive mødt af forventninger og opnå anerkendelse

• Manglende kontinuitet

... KUN PRAKTISKE ARBEJDSOPGAVER KAN GIVE DE UNGE DENNE

OPLEVELSE OG ERFARING!
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NExTWORK modellen

NExTWORK – indsatsens primære intentioner og principper

Mange til mange
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Virksomhedernes feedback

Hvad er det nye i NExTWORK?
1) Lokale virksomhedsrepræsentanter og unge danner netværk, hvor de gennem
match events vælger hvem de gerne vil arbejde med.
2) De unge gøres aktive i deres udvikling mod uddannelse og job, og træffer valg
om praktikforløb baseret på egne motivationer og interesser

3) Virksomhedsnetværket samarbejder om at løse udfordringer og rykke de unge
videre.
4) De unge deltager i netværksgrupper – også når de forlader NExTWORK.
5) Udvikling af de unges arbejdsidentitet, som en væsentlig forudsætning for at
de unge kan træffe valg om uddannelse og videre karrierevej.

NExTWORK team - kompetenceudvikling og supervision

Forudsætninger for implementering af NExTWORK
•

Målgruppen: Gengangere, Aktivitetsparate, Uddannelsesparate med særlige
barrierer

•

Ungegruppen der optages i NExTWORK skal være bredt sammensat i forhold til
omfanget af deres barrierer for at starte i uddannelse eller job.

•

Der opbygges og vedligeholdes et virksomhedsnetværk på mindst 60
virksomheder.

•

Kommunen finansierer driften af NExTWORK i et 2-årigt pilotprojekt

•

Rockwool Fonden finansierer uddannelse og supervision af team,
udviklingsaktiviteter samt evalueringsomkostninger

•

Der vil gennemføres en randomiseret effektevaluering af indsatsen med
offentliggørelse af resultater uanset udfaldet af evalueringen.

Følg med på www.nextworks.dk
For yderligere information:
Ulrik Lund-Sørensen
Programleder, Rockwool Fonden
uls@rfintervention.dk
Mobil: 26230806

