BEST PÅ ARBEID OG INKLUDERING
Hva er de viktigste læringspunktene
i prosjektet
•	
Formidling til jobb og utdanning har økt fra 31 til 77,8

prosent fra 2016 til mars 2021. Ved økt oppmerksomhet
på hva som gir kundeverdi, bruker vi mer tid på det som
leder til jobb og stimulerer deltakerne til å medvirke i eget
tiltaksløp. Et tettere samarbeid og dialog med NAV gjør at
NAV støtter i samspillet med deltakeren.

Jobb/utdanning

Hvorfor var prosjektet viktig for
virksomheten?
Follo Futura er godkjent tiltaksarrangør for NAV-tiltaket
Arbeidsforberedende trening (AFT) – som ble nyopprettet
i 2016. Tiltaket tilbys mennesker med nedsatt arbeidsevne
med sammensatte bistandsbehov. NAVs mål er at 50 prosent
av deltakerne skal få jobb eller utdanning etter endt tiltak.
I 2016 gikk 31 prosent av deltakerne som sluttet ved
Follo Futuras AFT til jobb eller utdanning.

Hovedutfordring
Øke andelen deltakere som kommer i jobb eller utdanning
etter gjennomført AFT-tiltak i Follo Futura.

•	Antall praksisplasser før deltakeren oppnår jobb har
gått ned til 1,4. Ved å etablere relasjon til arbeidsgivere,

kjenner vi arbeidsgivers behov. Vi får raskere tilgang til
ledige stillinger samt at arbeidsgiverne kontakter oss når
de har arbeidskraftsbehov. Samtidig har vi vært tydelig på
at vi leverer og utvikler arbeidskraft heller enn å tilby
uforpliktende hospitering. Vi har erfart at arbeidsgiverne
samarbeider med oss fordi vi er en inkluderende
rekrutteringskanal.

Antall praksisplasser per deltaker

Mål for prosjektet
Oppfylle NAVs målkrav på 50 prosent formidlinger til jobb
eller utdanning innen utgangen av 2018. Dette skal gjøres ved
å bygge en lærende organisasjon med kundeverdi i fokus.

Tiltak
Follo Futura har jobbet med kundeverdi for deltaker i
tiltak, NAV og arbeidsgiver. Vi har gått fra å jobbe med
helseutfordringer og tilrettelegging til å ta utgangspunkt i
deltakerens kompetanse og utviklingspotensial. Vi har
etablert et tettere samarbeid med NAV, med jevnlige statusoppdateringer. I stedet for å finne hospiteringsplasser, har
vi tilbudt arbeidsgivere arbeidskraft ved bruk av prinsipper
som jobbmatch og trygg rekruttering.
Vi har jobbet med kvalitetssystemet, sortert, systematisert,
ryddet og laget nye standarder. I tillegg er arbeidsmetode og
samhandling utviklet for å få flyt i prosessene ved hjelp av
Leantavler.
Vi har evaluert, revidert og forbedret våre arbeidsmetoder
ved hjelp av LOS-metoden, DSPR og A3.

•	Ansatte er blitt involvert i prosessen. Det gjør at vi jobber
smartere, mer effektivt og får frigitt tid til å jobbe tettere
med deltakerne, NAV og arbeidsgiverne. Dette gjør oss til
en av Norges beste bedrifter på arbeid og inkludering.
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