Åbent tilbud /
Rådighedsafklaring
Borgere i Norddjurs kommune

Center for Beskæftigelse og Revalidering
Ydervangen 5, 8920 Randers NV
Tlf. 8915 8400,
e-mail: cbr@randers.dk



Det åbne tilbud / Rådighedsforløbet er tilbud til jobparate
borgere, herunder modtager af dagpenge fra A-kasse og
kontanthjælpsmodtagere.
Det åbne tilbud er et tilbud til jobparate borgere, som af
forskellige årsager har behov for en målrettet indsats, for at
komme videre i retning af det almindelige arbejdsmarked.
Målgruppe:
Ledige, der modtager dagpenge efter lov om
arbejdsløshedsforsikring samt borgere, der modtager
kontanthjælp, og som er vurderet jobparate.




Det åbne tilbud er målrettet til borgere, der har
modtaget en sanktion fx pga. udeblivelse fra tilbud.
Det rådighedsafklarende tilbud gives til borgere, som
ikke har formået at medvirke i fx virksomhedspraktik,
eller hvor andre tilbud ikke skønnes relevante.
Det rådighedsafklarende tilbud kan efter aftale
kombineres med eventuelle andre aktiviteter, herunder
behandling.

Formål:
 At give borgeren mulighed for at arbejde med
forskellige praktiske opgaver på centrets værksteder,
for derigennem at få en afklaring af, hvilke ressourcer
og begrænsninger borgeren har i forhold til
arbejdsmarkedet.
 At skabe motivation i forhold til at tro på muligheden for
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indhold:
Beskæftigelse på et af CBR's værksteder - maskinfabrik,
montage, snedkeri og køkken/kantine/rengøring.

Forløb:
 Borgeren får besked om henvisning og mødetidspunkt
via sagsbehandler eller jobkonsulent.
 Ved åbent tilbud skal borgeren møde op i Job &
Udviklingsafdelingen på CBR – Ydervangen 5.
(se kort på CBR’s hjemmeside.)
Når / hvis borgeren møder, udleveres dato og tidspunkt
for start på forløbet. Oftest starter borgeren samme
dag.
 Ved det rådighedsafklarende tilbud skal borgeren
ligeledes møde i Job & Udviklingsafdelingen på CBR –
Ydervangen 5.
 Forløbet starter med en samtale med kontaktpersonen
på værkstedet, hvorefter borgeren samme dag starter i
praktik på det aftalte værksted.
 Arbejdstiden er som udgangspunkt fuld tid, med mindre
andet er aftalt.
(mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.30).







Der er løbende samtaler med kontaktperson og
værkstedspersonale, hvor der bl.a. følges op på
mødestabilitet. Sagsbehandler orienteres løbende om
evt. fravær.
Varigheden af forløbet er individuel.
I samarbejde med sagsbehandler afklares, hvornår
borgeren er klar til at vende tilbage til ”normaltilbuddet”.
Efter 10 uger sendes en skriftlig afrapportering.

Kontakt:
Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til
værkstedskoordinator Mogens Andersen tlf. 8915 8445
eller til faglig koordinator Anna Grete H. Christensen, tlf.
8915 8414.
Henvisning bedes sendt til : CBR@randers.dk.

