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”Foreningen Nydansker er en
organisation, som tilfører samfundet
værdi ved at gøre mangfoldigheden i
Danmark til en ressource.
Derfor vælger vi at støtte deres
dagsorden og konkrete indsatser.”
Medlemsvirksomhed
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”Det gør en forskel, at min mentor er
frivillig. De frivillige får jo ikke penge
ud af det. Så ved du, at de er der
bare for at være der for dig. Jeg kan
mærke en generøsitet eller ægthed.
Altså at hun vil mig det godt.”
Mentee i ungeindsats

effektrapport 2019
foreningen nydansker

det uudnyttede
potentiale skal bringes i
spil
Beskæftigelsesmulighederne for flygtninge, indvandrere og efterkommere
har aldrig været bedre og barriererne
tilsvarende lave. Da Foreningen Nydansker blev dannet i 1998, var Danmark det
OECD-land, der havde den absolut laveste
arbejdsmarkedsdeltagelse i målgruppen.
Nu er rekordmange nyankomne flygtninge
selvfinansierende, og mange kommuner har klaret sig bedre end regeringens
målsætning om en beskæftigelsesgrad på
50 procent efter tre år i Danmark. Det gør
2019 til et særligt år.

Mangel på arbejdskraft åbner
muligheder
Mangfoldighed er blevet en produktiv
normalitet, men dansk erhvervsliv mangler fortsat arbejdskraft. Mange brancher
melder om forgæves forsøg på at rekruttere nye kolleger. Samtidig udbetaler kommuner landet over fortsat store summer
til passiv forsørgelse. Dansk Arbejdsgiverforening har netop fastslået, at hver tredje
ikke-vestlige indvandrer i 2018 modtog
offentlig forsørgelse. Blandt personer med
dansk oprindelse var tallet 18 pct. I 2018
udbetalte de offentlige kasser knap 14
mia. kr. alene til forsørgelsesydelser til ikke-vestlige indvandrere. Problemet gælder
med uformindsket styrke i 2019.
Det er ikke nok, at erhvervslivet gerne vil
mangfoldigheden. Kommunerne bør have
øget fokus på at bringe det uudnyttede potentiale i spil, som de sidste ledige udgør.
I 2019 har Foreningen Nydansker suppleret
vores kendte indsatser og mentorprogrammer
med en systematisk afdækning af muligheder
for at skabe beskæftigelse på social- og sundhedsarbejdspladser for indvandrerkvinder med
ikke-vestlig baggrund, som er den gruppe med
den største andel af modtagere af dagpenge

eller kontanthjælp. Alle er enige om, at der her
er fast beskæftigelse mange år frem.
De fleste kommuner råder selv over relevante social- og sundhedsarbejdspladser,
der kan bruges som relevante træningsbaner, og det koster reelt set ikke mere at
træne og uddanne de ledige kvinder end
udgifterne til passiv forsørgelse. Alligevel
kan vi konstatere, at mange kommuner
endnu ikke har taget disse muligheder i
anvendelse.
Derfor fortsætter vi vores indsatser i 2020
i samarbejde med erhvervslivet, kommuner og vores engagerede frivillige. For de
tosprogede kvinder, der fortsat er ledige,
for de unge, der endnu ikke har fundet vej
til uddannelse eller job, for at fastholde de
højtuddannede, der kommer til Danmark
for at give en hånd med - og for at sikre at
Danmark bliver fastholdt i at se mulighederne i mangfoldigheden.

Torben Møller-Hansen
Direktør
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året 2019 i hovedtal
1713

Frivillige tilknyttet
Foreningen Nydansker i 2019

498

Mentorforløb igangsat i 2019

281

Mentorforløb afsluttet i 2019

63%

Har påbegyndt job, praktik
eller uddannelse efter
afsluttet mentorforløb

127

Borgere videre i job efter
afsluttet mentorforløb
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29

Borgere videre i uddannelse
efter afsluttet mentorforløb

20

Borgere videre i praktik efter
afsluttet mentorforløb

3

Corporate volunteering
programmer med
virksomheder i 2019

6

Samarbejder med
boligområder/helhedsplaner
i 2019

18

Internationale partnere via
EU- og nordiske samarbejder
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samfundsmæssig gevinst?
Vi har udregnet den estimerede årlige gevinst, som Foreningen Nydanskers indsatser bidrager til samfundet
med, hver gang 10 borgere på integrationsydelse kommer i job med en årlig indtægt på 250.000 kr:

samfundsmæssig gevinst

zz ansat

zz ledig

skatteindtægter

offentlige ydelser

10 borgere på integrationsydelse i job:
1. Besparede udgifter i alt pr. år:

713.000 kr.

2. Skatteindtægt i alt pr. år:

831.000 kr.

Samfundsmæssig gevinst i alt pr. år:

1.544.000 kr.

Kilde: www.densocialeberegner.dk, 2019.
Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når personer, der modtager en offentlig ydelse, kommer
i job. Beregneren bygger på to konkrete parametre: De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse og de øgede skatteindtægter. Der er ikke
inkluderet øvrige afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.
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det handler om
meget mere end tal...
”Jeg havde ikke troet, at jeg kunne åbne mig så meget op over
for et andet menneske, men min mentor har været så god til at
lytte, at det slet ikke har været noget problem. Min mentor har
fået mig til at tro på mig selv. Tro på at jeg godt kan.”
- Mentee i mentorprogram for unge

“Jeg tænker på, hvor godt det er at gå på arbejde. Før, da jeg
gik derhjemme, var jeg alt for meget syg. Efter jeg er startet
med at arbejde, er jeg aldrig syg. Når man bare går derhjemme, har man alt for meget tid til at tænke, og det er ikke godt.
Det er bedst at have et arbejde. Så er man ikke alene.”
- Mentee i mentorprogram for flygtninge

”My career mentor has been really helpful for keeping my motivation on to search for positions that match my background.
She has guided me in the Danish job market and been a big
psychological support. When you are looking for a job for 2
years without results, you feel completely lost. She has helped
me to reach my goal to find a job.”
- Mentee i mentorprogram for højtuddannede
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udvalgte indsatser i 2019
LIFT – En mentorindsats for kvinder med
flygtninge- og indvandrerbaggrund

Copenhagen Host Program for højtuddannede
internationale borgere

En ny beskæftigelsesrettet indsats kaldet ’LIFT’
har haft succes med at rykke en gruppe flygtninge- og indvandrerkvinder tættere på eller i beskæftigelse. Ved hjælp af frivillige mentorer har 9
kvinder påbegyndt uddannelse, og 4 er kommet
i job ud af 15 afsluttede forløb. Set i forhold til
målgruppens udfordringer, og hvor længe de har
stået uden for arbejdsmarkedet, er det et bemærkelsesværdigt resultat. Læs mere om samarbejdet
mellem Foreningen Nydansker og integrationshuset Kringlebakken her.

Foreningen Nydansker har også i 2019 samarbejdet med Københavns Kommune om at drive
’Copenhagen Host Program’. Målgruppen er
højtuddannede, internationale borgere, som er
jobsøgende og bosat i Københavns kommune, og
som har brug for en mentor til at guide og støtte
dem i deres jobsøgning. Resultater af indsatsen
viser blandt andet, at 52 af de borgere, der har
taget del i de i alt 201 forløb, som er påbegyndt i
2019, er kommet i kompetencesvarende arbejde.
Læs mere her.

SOVI - Sammen om virksomhedsrettet integration

Copenhagen Career Program - Et tilbud til
medfølgende ægtefæller

Ny arbejdskraft til hotel- og servicevirksomheden
BC Hospitality Group og nye muligheder for flygtninge og familiesammenførte, der ellers har haft
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det
er resultatet af en ukonventionel og skræddersyet
indsats i projektet ’Sammen om virksomhedsrettet integration’, hvor Foreningen Nydansker har
været samarbejdspartner. Cirka 60 pct. af de borgere, der har været i et målrettet træningsforløb
hos BC Hospitality Group, er kommet i job. Læs
mere her.
Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge og
indvandrere
I 2019 har Foreningen Nydansker atter drevet en
indsats i en række af landets kommuner, som bliver leveret i samarbejde med lokale erhvervsfolk,
der på frivillig basis fungerer som mentorer for
ledige flygtninge og indvandrere, der mangler netværk og viden om det danske uddannelsessystem
og arbejdsmarked – og det virker. Ifølge seneste
opgørelse er 75 pct. af de borgere, der har afsluttet et forløb i regi af indsatsen kommet videre i
enten job, uddannelse eller praktik. Læs mere her.

Fastholdelse af internationale medarbejdere er en
vigtig dagsorden for mange danske virksomheder.
En vigtig brik heri er medfølgende ægtefæller og
deres mulighed for at falde godt til og forfølge
deres karriereveje. Foreningen Nydansker har i
2019 leveret et erhvervsrettet mentortilbud til
medfølgende ægtefæller i samarbejde med Københavns Kommune i det såkaldte ’Copenhagen
Career Program’. 26 er foreløbigt matchet med en
erhvervsmentor, og blandt de 5 afsluttede forløb
er 3 kommet i arbejde. Læs mere her.
Greater Copenhagen Career Program for
internationale studerende
Internationale studerende er en værdifuld ressource i dansk erhvervsliv. For at understøtte at
flere bliver og bringer deres kompetencer i spil i
Danmark efter endt uddannelse, bliver de studerende koblet med en personlig mentor i ’Greater
Copenhagen Career Pro-gram’, som Foreningen
Nydansker har leveret frivillige erhvervsmentorer
til. Knap 32 pct. af de 69 studerende, som Foreningen Nydansker har matchet i foråret 2019,
er kommet i kompetencesvarende arbejde. Læs
mere her.
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Student Job Program for Refugees
For at øge chancen for at flere studerende med
flygtningebaggrund bliver og etablerer en karrierevej i Danmark, har Foreningen Nydansker i 2019
søsat initiativet ’Student Job Program for Refugees’ med fokus på at få flere i studiejob i en række
større danske virksomheder som Novo Nordisk,
IBM og Rambøll. På baggrund heraf er de første
11 startet i studiejob i 2019. Læs mere her.
Kulturværtsprogrammet – for nye
internationale borgere i København
Foreningen Nydansker har i 2019 drevet ’Kulturværtsprogrammet’ i samarbejde med Københavns
kommune, hvor målgruppen er internationale
borgere, som har boet i Danmark mindre end tre
år. Det kan fx være internationale arbejdstagere,
medfølgende ægtefæller, familiesammenførte og
studerende. Indsatsen med kulturværter fungerer
som hjælp til at forstå den danske kultur, normer
og uskrevne regler, falde godt til i byen, øve dansk
og opbygge et større netværk. 49 borgere har deltaget i et forløb i 2019. Se video om indsatsen her.

Bryd unges ledighed NU – en mentorindsats for
udsatte unge
Via mentorordningen ’Bryd Unges Ledighed NU’
bliver ledige udsatte unge matchet med en lokal,
frivillig erhvervsmentor, som kan hjælpe med
afklaring, motivation og netværk, CV, ansøgninger,
jobsamtaler og dele sine erfaringer. Erhvervsmentorerne bidrager til at identificere de unges
styrker og støtte dem på vejen mod et arbejdsliv.
Resultaterne af indsatsen er, at 71 pct. af de unge
hjælpes videre i praktik, læreplads eller uddannelse inden for 3-6 måneder. Læs mere her.

eHood – gaming som vej til social forandring
for udsatte unge
Siden januar 2019 har 15 unge i Hvidovre Kommune været med i pilot-projektet eHOOD udviklet af
Sincera, Esport Danmark og Foreningen Nydansker. Projektet kobler gaming med mentorforløb
og lektiehjælp for at motivere udsatte unge til at
tage en uddannelse og blive jobparate. De foreløbige resultater viser, at de unge tager mere ansvar
for deres adfærd og er blevet bedre til at tage
imod kollektive beskeder og instruktioner. Derudover er de begyndt at arbejde videre med nogle af
deres udfordringer, fx temperament, og at blive en
del af et forpligtende fællesskab. Læs mere her.
NURIS – Et nordisk netværk
Foreningen Nydansker har i 2019 drevet et nordisk
netværk med henblik på at hente og dele erfaringer om uddannelsesrettet integration i Skandinavien. Fokus er blandt andet på, hvordan man kan
få flygtninge og familiesammenførte hurtigere fra
ufaglært til faglært arbejde inden for social- og
sundhedsområdet. Læs mere her.
BREFE – Boosting refugees’ access to employment
Foreningen Nydansker har siden 2018 været en
del af Erasmus+-projektet ’BREFE - Boosting
refugees’ access to employment’. Formålet med
projektet er at udvikle metoder og modeller til at
få flygtninge tættere på arbejdsmarkedet. Ud over
Foreningen Nydansker indgår partnere fra Spanien, Italien og Frankrig i projektet. Læs mere her.

PIFT – En mentorindsats for psykisk sårbare unge kvinder
PIFT er et mentortilbud til psykisk sårbare unge
kvinder i alderen 15-30 år. Frivillige lokale mentorer støtter de unge i at realisere deres ønsker og
muligheder for at opnå en sammenhængende
tilværelse med uddannelse, arbejde, socialt liv og
bedre psykisk trivsel. Målinger af indsatsen viser
en markant positiv effekt i forhold til de unge kvinders trivsel, og ca. 39 pct. er kommet i gang med
enten uddannelse eller job efter endt mentorforløb, mens yderligere ca. 30 pct. er blevet fastholdt
i uddannelse. Læs mere her.

Læs mere om foreningen nydanskers indsatser på www.foreningen-nydansker.dk
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”Luckily, I found a program which
worked out almost like magic.
A program where a person who
already works in the desired
area will become a mentor for
you, explain their industry, and
give you advice on finding a
job. That is a priceless gift.”

Mentee
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Priser og hæder i 2019
Foreningen Nydansker er i 2019 blevet nomineret til hele tre
priser, der sætter fokus på betydningen af at rejse et frivilligt
engagement og fællesskab om indsatser, der skaber positiv
forandring i samfundet.

TAG ANSVAR-PRISEN
Foreningen Nydanskers direktør, Torben Møller-Hansen, har i 2019 modtaget
Ledernes ’Tag Ansvar-prisen 2019’. Du kan se nomineringsvideoen ved at
klikke på videobilledet:

”Prisen er en stor cadeau til foreningens ansatte og indsatser, men i den
grad også til vores ufatteligt mange engagerede frivillige mentorer, der hver
dag løfter et stort arbejde med at bringe mangfoldigheden i spil som en
ressource,” siger Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker.
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FANTASTISKE FÆLLESSKABER
Foreningen nydansker er med indsatsen ’Bryd Unges Ledighed NU’
blevet nomineret til prisen ’Årets Fantastiske Fællesskab 2019’. Du kan se
nomineringsvideoen ved at klikke på videobilledet:

’Bryd Unges Ledighed NU’ er et fællesskab, som hjælper udsatte unge ud
af ledighed. Det sker gennem frivillige mentorer, som får unge til at finde
vej ind i et fællesskab, som kan virke lukket. Initiativet er lokalt forankret, og
fællesskabet er der, hvor de unge er.

SUSTAINARYS TECH AWARD
Foreningen Nydansker er i 2019 blevet nomineret til Sustainarys Tech Award.
Du kan se omtale ved at klikke på billedet her:

Nomineringen skyldes foreningens brug af teknologi til at løfte indsatser, der
understøtter FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling. Udviklingen af en
særlig IT-platform har vist sig at være et afgørende og effektunderstøttende
redskab i implementeringen af foreningens indsatser i samarbejde med
kommuner og virksomheder over hele landet.
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Foreningen Nydansker
i medierne 2019

Over 3.900 følger Foreningen Nydansker via Facebook, mens
cirka 3.300 personer følger foreningen på LinkedIn. Du finder
os her:
www.facebook.com/ForeningenNydansker
www.linkedin.com/company/foreningen-nydansker

#FaktaOmIntegration

Med cirka 55 forskellige bidrag eller omtaler i den skrevne
presse i 2019, ekspertudtalelser i landsdækkende radio og
TV, kvartalsvis udgivelse af nyhedsbrevet ’Diversity Update’
samt nyhedsformidling via sociale medier er Foreningen
Nydansker med til at kvalificere den offentlige debat på
integrations- og mangfoldighedsområdet.
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”Foreningen Nydansker er en
organisation, der jævnligt giver
anledning til at omsætte vores
interesse for mangfoldighed
til aktive indsatser, der
understøtter vores forretning.”
Medlemsvirksomhed
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foreningen nydansker
- kort fortalt
MISSION: INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED
Foreningen Nydansker arbejder for at nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet
og gøre mangfoldighed til en ressource i dansk erhvervsliv.

MEDLEMSBASERET NON-PROFIT ORGANISATION
Foreningen er en non-profit organisation med over 100 medlemsvirksomheder – både private og
offentlige – der bidrager til at sætte fokus på og skabe øget integration og mangfoldighed.

NYDANSKERE OG ARBEJDSMARKEDET ER I FOKUS
Vi har særligt fokus på integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Vores indsatser dækker en
bred målgruppe, herunder både højtuddannede udenlandske arbejdstagere, nyankomne flygtninge,
langtidsledige indvandrere og udsatte unge.

MENTORPROGRAMMER OG MANGFOLDIGHEDSINDSATSER
Vores kerneaktivitet er at levere beskæftigelsesrettede mentorprogrammer til forskellige
målgrupper. Herudover arbejder vi med en bred portefølje af indsatser til fremme af integration
og mangfoldighed på arbejdsmarkedet i samarbejde med kommuner og virksomheder. samt
internationale partnere. Ledelses- og medarbejderkurser med fokus på diversitet og interkulturel
kommunikation er også et indsatsområde, ligesom foreningen løbende arbejder for at kvalificere og
bidrage til den offentlige debat på mangfoldighedsområdet.

HOLDET BAG
Direktør Torben Møller-Hansen leder holdet af kollegaer bag foreningens arbejde, der består af en
sekretær, en række konsulenter, studentermedarbejdere og akademiske praktikanter. Foreningens
bestyrelse består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder.

HISTORIEN BAG
Foreningen Nydansker blev dannet i 1998 af en gruppe erhvervsledere ud fra et ønske om at
fremme integration og mangfoldighed og bringe uudnyttede ressourcer i spil. Med en tidligere
personalechef fra Haldor Topsøe i spidsen og et hold af Danmarks mest fremsynede virksomheder
blev fokus rettet mod at åbne danske arbejdspladser for nydanskere.
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Økonomien bag
Foreningen Nydansker
Foreningen Nydansker modtager ingen faste bevillinger fra det offentlige, og vores indsatser er derfor
afhængige af medlemsvirksomheder, som støtter organisationen direkte, samt bidrag fra fonde og midler
fra øvrige samarbejdspartnere.
Den samlede omsætning var i 2019: 9.796.000 kr.
Foreningens indtægter har i 2019 fordelt sig således:

25 % Kommunesamarbejder

12 % Virksomhedssamarbejder

1 % Kursusindtægter
samt øvrige

5 % Statslige puljemidler

11 % Medlemsbidrag
5 % EU-midler

41 % Fondsmidler
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Tak til
medlemmer
frivillige mentorer
virksomheder
kommuner
og øvrige
samarbejdspartnere

sammen skaber vi muligheder
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Sankt Peders Stræde 28C, 4 sal
1453 København K
www.foreningen-nydansker.dk

