Mentorskab i praksis

Cases fra virksomheder og
frivillige i mentornetværket
Bryd Unges Ledighed NU!
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tak til:

forord
Foreningen Nydanskers mission er at integrere
nydanskere på det danske arbejdsmarked. Bryd
Unges Ledighed NU! er derfor et lidt atypisk projekt
i Foreningens projektportefølje. Dette er nemlig et
erhvervsmentorprojekt for udsatte unge, både danske og nydanske, i alderen 15 til 30 år, som har til
formål at bringe unge tættere på uddannelse og/
eller job. Man kan ikke sætte et enkelt mærkat på
gruppen af unge, men man kan dog sige, at de som
regel har andre udfordringer end ledighed, der er
med til at gøre det svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan fx være en plettet straffeattest,
en diagnose eller et tidligere misbrug.
Den unge matches med en lokal, frivillig erhvervsmentor, som kan dele ud af branchekendskab,
hjælpe med afklaring, netværk, CV, ansøgninger og
jobsamtaler. På den måde bidrager erhvervsmentorerne i en en-til-en relation til at identificere de unges styrker og støtte dem på vejen mod et givende
arbejdsliv. Ud over mentorforløbene, har vi også en
del andre aktiviteter, blandt andet boot camps, hvor
unge mødes med erfarne erhvervsfolk til en dag
med fokus på jobsamtaler og netværk.
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I denne pamflet giver vi et indblik i, hvordan det danske erhvervsliv er og kan være med til at gøre en
forskel for unge mennesker gennem frivilligt arbejde. Vi har lagt vægt på at vise forskellige tilgange til,
hvordan man som erhvervsperson eller virksomhed
kan være med til at gøre en forskel.
Der skal lyde en stor tak til alle vores frivillige mentorer, uden dem ville 71 % af de unge, der gennemfører et mentorforløb, ikke være kommet videre.
Samtidig skal der lyde en særlig tak til de mentorer,
der har stillet op og fortalt om deres erfaringer.

Torben Møller-Hansen
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På bare en halv dag
kan man give unge mennesker
fornyet energi, vilje og motivation
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På bare en halv dag kan man
give unge mennesker
fornyet energi, vilje og motivation

Hvert år afholder Q8 i samarbejde med Bryd Unges Ledighed NU! boot camps for unge.
Her bruger forretningschefer i Q8 og frivillige mentorer en halv dag på at give de ledige unge
afklaring på, hvilke muligheder de har for at bryde med ledigheden. Spørger man initiativtager
fra Q8, Henriette Refdahl, skaber samarbejdet med Bryd Unges Ledighed NU! stor værdi
– både for de unge og for Q8.
Siden februar 2014 er der i samarbejdet mellem Q8
og Bryd Unges Ledighed NU! blevet afholdt 17 boot
camps landet over, hvor i alt 400 unge har deltaget.
Aktiviteterne på en boot camp spænder bredt og
indeholder træning i netværksdannelse og praktiske
øvelser i jobsøgning og præsentation. Derudover er
der mulighed for individuelle samtaler med en erfaren chef og for at tage en personlighedstest. Ved
nogle boot camps er de unge også blevet vist rundt
hos værtsvirksomheden og har fået mulighed for
at tale med lærlinge, medarbejdere og ledere. De
unge får gennem aktiviteterne tilegnet sig viden, får
overblik over deres netværk og får skabt kontakter,
som kan hjælpe dem videre i jagten på praktik- eller
læreplads, arbejde eller uddannelse.

Ved hver boot camp deltager fem til otte forretningschefer fra Q8, som træner jobsamtaler med
de unge og gennemgår CV, ansøgning og job- og
uddannelsesmuligheder. Derudover fungerer ti forretningschefer landet over som erhvervsmentorer i
mentorordningen Bryd Unges Ledighed NU!, hvor
de har haft forløb med i alt 20 unge mennesker.

Q8 lærer af de unge
For en del unge kan det være udfordrende at finde
vej gennem uddannelsessystemet og videre ind i
arbejdslivet. Henriette Refdahl fortæller, at Q8 gennem samarbejdet med Bryd Unges Ledighed NU!
oplever, at de på kort tid kan hjælpe unge videre.

”Vi får muligheden for at møde de unge og lære
om deres ønsker til uddannelse og karriere, og det
kan vi bruge til udvikling af tilbud til vores egne
ansatte, men også i forbindelse med fremtidige
rekrutteringer”, fortæller Henriette Refdahl.

”De unge har et potentiale og nogle muligheder,
som de ikke selv har fundet frem til endnu. Det er
fedt, at vi i Q8 kan være med til at hjælpe de unge
med at højne deres selvværd og motivere dem til
at komme videre – og så på kun 4 timer”

Henriette Refdahl ser ydermere boot camps som
en mulighed for at lære de unge, at der findes alternativer til de store uddannelsesinstitutioner. Du kan
sagtens få en god uddannelse, selvom du ikke har
lyst til at være sygeplejerske eller læse til ingeniør.
Mange virksomheder, inklusiv Q8, tilbyder elev- og
trainee-stillinger, hvor man som medarbejder kan få
mulighed for at arbejde sig opad i virksomheden.

Samtidig får Q8 på de mange boot camps mulighed for at møde en gruppe af mennesker, som er
helt centrale for driften af servicestationer i hele
Danmark – her er størstedelen af de ansatte ungarbejdere og arbejder i forbindelse med et sabbatår,
eller mens de studerer. Størstedelen af denne gruppe er under 25 år.

”Vores forretningschefer
får rigtig meget ud af
det, fordi de får gjort en
forskel for nogle unge
mennesker, samtidigt
med at de styrker deres
eget lederskab.”

Selvom boot camps kan fungere som en god rekrutteringsmulighed, så er det hverken hovedformålet
eller fokus for Q8.
”For os handler det ikke om, at folk skal arbejde
i Q8. Det handler om at give dem nogle værktøjer
til at nå deres mål og vise, at der er flere veje og
valgmuligheder, end de tror, og at de har kompetencer, som er brugbare. Det giver også noget helt
personligt til vores forretningschefer, at de virkelig
kan hjælpe unge langt på den korte tid.”, fortæller
Henriette Refdahl.
I nogle tilfælde har det alligevel udmøntet sig i, at
en ung har fået et job hos Q8 efter endt boot camp.

Tommy Diwas-Nielsen
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Boot camps styrker internt lederskab
En af de forretningschefer, der har deltaget på de
fleste boot camps siden 2014, er Tommy DiwasNielsen, som fungerer som Q8’s projektleder
på boot camps. Tommy Diwas-Nielsen er, som
Henriette Refdahl, selv startet som deltidsansat og
er i dag forretningschef i Hillerød. Han er derudover
frivillig erhvervsmentor i Bryd Unges Ledighed NU!.
For Tommy Diwas-Nielsen er det også tydeligt, at
boot campen gør en forskel for både de unge og de
deltagende erhvervsledere.
”Når vi starter dagene, kan man godt se, at ikke
alle de unge har hundrede procent lyst til at være
med. Men efter lidt tid, så kommer de hen og
snakker om udfordringer, og hvad de godt kunne
tænke sig, og så får de et klart svar og noget hjælp.
Hvad vil du, hvad er din plan, har vi en plan b, og
hvad kan du gøre fremadrettet og lige nu.”
En del af boot campen går ud på at styrke de unges
netværk, at finde ud af hvordan de kan bruge det
netværk, de allerede har og at møde erhvervsfolk,
som måske kan hjælpe dem videre. Her kan Q8’s
forretningschefer give støtte og bidrage med deres
eget netværk, men øvelserne giver også en vigtig
indsigt i forretningschefernes eget lederskab:
”Vores forretningschefer får rigtig meget ud af
det, fordi de får gjort en forskel for nogle unge
mennesker, samtidigt med at de styrker deres
eget lederskab. Når man pludselig skal tage en lederrolle uden for sit eget team og travle hverdag,
så får man nogle indsigter i, hvordan man bedst
coacher en medarbejder frem til deres ønskeposition – og kan vi det, så får vi glade og tilfredse
medarbejdere hjemme hos os selv.”
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Q8 er et brændstof- og energiselskab med over 100
servicestationer i Danmark. Siden februar 2014 har
Q8 samarbejdet med Bryd Unges Ledighed NU!.
Gennem samarbejdet er Q8 medarrangør på fem boot
camps om året, hvor fem til ti forretningschefer fra
Q8 deltager på hver boot camp. Siden samarbejdet
påbegyndte har ti forretningschefer desuden fungeret
som frivillige erhvervsmentorer i Bryd Unges
Ledighed NU! og haft forløb med i alt 20 unge.

9

Når værdier bliver til virkelighed

Konsulent- og rådgivningsvirksomheden, Rambøll har blandt mange projekter et samarbejde
med Bryd Unges Ledighed NU!, hvor de støtter op om mentorordningen økonomisk, stiller
lokaler til rådighed og engagerer deres medarbejdere som frivillige erhvervsmentorer. Ifølge
Senior Projektchef Kurt Nielsen-Dharmaratne er det motiverende som medarbejder at være
med til at praktisere Rambølls samfundsmæssige engagement.
Rambøll støtter flere forskellige sociale projekter og
siden 2015 har Bryd Unges Ledighed NU! været et af
disse. Rambøll støtter mentorordningen økonomisk
og ved at udlåne lokaler i forbindelse med afholdelse
af arrangementer. Derudover stiller en række medarbejdere deres tid til rådighed som erhvervsmentorer.
For Senior Projektchef Kurt Nielsen-Dharmaratne er
der et naturligt match mellem Rambølls mål om at
tage et samfundsmæssigt ansvar og engagementet
i Bryd Unges Ledighed NU!:
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”Et initiativ som Bryd Unges Ledighed NU! passer med det værdigrundlag, som er i Rambøll. Det
er ikke nok at sige, man er samfundsmæssig engageret – man skal også gøre noget. Og ved at
engagere os i mentorprojektet er vi med til at hjælpe unge, der af forskellige grunde har svært ved
at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på
arbejdsmarkedet”

11

Medarbejdere tager samfundsansvar
Udover at Rambøll gennem mentorprojektet tager
samfundsmæssigt ansvar, har det også en værdi
for virksomheden, at de med engagementet i Bryd
Unges Ledighed NU! sender et signal til medarbejderne om en rummelig virksomhed, der giver en
hånd til mennesker i udsatte positioner. Dette kan
Kurt Nielsen-Dharmaratne selv nikke genkendende
til. Udover at være ansvarlig for samarbejdet mellem Rambøll og Bryd Unges Ledighed NU!, er Kurt
Nielsen-Dharmaratne også selv erhvervsmentor i
projektet.
”Det er motiverende som medarbejder at kunne
være en aktiv del af et samfundsansvarligt fællesskab og på den måde være med til at virkeliggøre
virksomhedens værdier. Det er også noget, der
skaber tilfredshed og arbejdsglæde.”
Kurt Nielsen-Dharmaratne har siden samarbejdets
begyndelse været mentor i seks forløb, og han kan
se, at det gør en positiv forskel for de unge, når han
i mentorforløbene viderebringer erhvervsmæssige
erfaringer og viden om arbejdsmarkedet. Kurt har
igennem sine år på arbejdsmarkedet stået for mange ansættelser, og det er særligt denne faglighed,
han trækker på, når han hjælper de unge med at
stille skarpt på, hvordan de fanger en arbejdsgivers
opmærksomhed.

”Mange af de unge i mentorprogrammet har
udfordringer med at skrive en god jobansøgning,
og de er usikre på, hvordan man tager kontakt
til potentielle arbejdspladser. Dét er noget, jeg
kan hjælpe dem med.”, fortæller Kurt NielsenDharmaratne.
Derudover har de unge i mentorprogrammet sjældent et netværk, der er målrettet den opgave, de
står overfor, når de skal søge job eller uddannelse.
Kurt Nielsen-Dharmaratne påpeger, at man som erhvervsmentor for en ledig ung kan hjælpe med at
komme denne problematik til livs.
”Det mest værdifulde ved dette mentorinitiativ
er, at de unge får nogle kontakter til erhvervsfolk,
der kan guide dem i processen mod at få et job eller komme i uddannelse. De unge får adgang til et
stærkere og mere målrettet netværk, når de bliver
tilkoblet en erhvervsmentor.”

Rambøll Gruppen har over 13.000 ansatte på verdensplan.
Virksomheden leverer vidensbaserede helhedsløsninger inden
for blandt andet byggeri, energi og management consulting.
Rambøll støtter Bryd Unges Ledighed NU! økonomisk og ved
at lægge lokaler til aktiviteter som kurser og boot camps.
Derudover stiller en række medarbejdere fra Rambøll deres
tid til rådighed som erhvervsmentorer.
Kurt Nielsen-Dharmaratne er Senior projektchef i Rambøll og
ansvarlig for samarbejdet med Bryd Unges Ledighed NU!.
Han er erhvervsmentor i projektet og har
været aktiv i seks mentorforløb.

”Det er motiverende som
medarbejder at kunne
være en aktiv del af et
samfundsansvarligt
fællesskab og på
den måde være med
til at virkeliggøre
virksomhedens værdier.
Det er også noget, der
skaber tilfredshed og
arbejdsglæde.”
Kurt Nielsen-Dharmaratne
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I stedet for at donere penge,
donerer vi vores kompetencer

Medarbejderne i fagforeningen Krifa er vant til at rådgive og tale med mange forskellige
mennesker. Da Krifa hørte om Bryd Unges Ledighed NU!, så de en mulighed for at sætte deres
viden og kernekompetencer i spil og selv lære noget imens. Det strategiske samarbejde har
skabt en ny stolthed over arbejdspladsen og deres egne kompetencer blandt medarbejderne.
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Samarbejdet mellem Krifa og Bryd Unges Ledighed
NU! startede i 2014. I dag har Krifa 25 mentorer
tilknyttet, som tilsammen har vejledt 63 unge. To
af de mentorer, der har været med fra starten, er
Jane Klausen, som er advokat ved Krifa og Claus
Andersen, som er teamleder i Krifas kontaktcenter
i Aarhus.

”Nu sidder jeg meget med rekruttering og læser mange ansøgninger og ved, hvad man lægger
mærke til, og så synes jeg, det er oplagt for mig
at byde ind og hjælpe med at skrive ansøgninger.
Det har været interessant at vende det om og få
den unge til at skille sig lidt mere ud for den og
den arbejdsgiver.”

Som mentor har Claus Andersen gjort brug af sin
erhvervserfaring i en ny sammenhæng, hvilket har
givet ham nye vinkler på egne kompetencer og arbejde.

I sit første mentorforløb med en ung havde Claus
så stor succes med at få den unge til at skille sig
ud, at den unges ven ringede og spurgte, om han
ikke også kunne få Claus som mentor. Udover at
kunne bruge sine kompetencer, har forløbene også
givet Claus et nyt perspektiv, som han kan tage med
tilbage i sit eget arbejde.
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”Normalt hører vi i mit arbejde kun den korte
version af historien. I forløbene her kommer vi
mere i dybden i forhold til, hvordan de unge oplever ”systemet”, som vi faktisk selv er en del af.
Det har været en øjenåbner på mange måder.”,
fortæller Claus, som siden han startede, har haft fire
mentorforløb med unge.
Jane Klausen meldte sig som mentor, fordi hun gerne ville hjælpe unge tættere på arbejdsmarkedet.
Hun har især brugt sin erfaring med at møde folk,
hvor de er, styrke deres egne evner og hjælpe dem
derfra.
”Vi finder frem til, hvad de unges kompetencer
er, og hvordan vi sætter dem i spil. Ofte arbejder
vi også med noget selvværd. For selvfølgelig kan
de godt. Så ser vi på, hvordan deres base er, og så
arbejder vi videre derfra.”

Stolthed blandt medarbejderne

Vi sætter os selv i spil

Krifas medarbejdere har mulighed for at bruge tid
i projektet i deres arbejdstid. Det er dog ikke lønnen, der fremhæves af medarbejderne, men i stedet stolthed over at være på en arbejdsplads, som
engagerer sig og lader medarbejderne hjælpe.

For fagforeningen Krifa har det ikke været et spørgsmål om, hvorvidt de skal arbejde med social ansvarlighed, men om hvad de kan give og til hvem. Det
fortæller politisk konsulent ved Krifa, Allan Bruhn.
Derfor blev der i 2014 hurtigt skabt et strategisk
samarbejde med Bryd Unges Ledighed NU!.

”Ord i et værdisæt kan være rigtig flotte, men
hvis der ikke sker noget, er det jo bare ord. Her
sætter man handling bag ordene og hjælper nogle, der har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet” fortæller Jane, og Claus følger op: ”Det
er en virksomhed som engagerer sig og tager et
ansvar, og som gerne vil byde ind med de kompetencer, vi har i huset. Det gør mig egentlig stolt, at
være en del af det.”

”Normalt hører vi i mit
arbejde kun den korte
version af historien.
I forløbene her kommer vi
mere i dybden i forhold til,
hvordan de unge oplever
”systemet”, som vi faktisk
selv er en del af.
Det har været en øjenåbner
på mange måder.”
Claus Andersen
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”Det at hjælpe et andet menneske fra a til b –
det er i bund og grund hele vores mission i Krifa.
Det er en helt naturlig del af virksomheden at gøre
noget for andre. Med dette projekt sker der det, at
i stedet for at donere penge, donerer vi nu kompetencer”, fortæller Allan Bruhn.

Krifa er en faglig organisation for lønmodtagere.
25 af Krifas medarbejdere er mentorer for Bryd Unges
Ledighed NU!, som en del af deres arbejdstid - størstedelen
af disse er i Aarhus. Mentorerne fra Krifa har tilsammen
vejledt 63 unge siden 2014, hvor Krifa blev en del af
projektet. Udover at støtte med mentorer, har Krifa lagt
lokaler til boot camps, og mentorer fra Krifa har holdt
oplæg om deres mentorrolle i flere sammenhænge.

Ifølge Allan Bruhn får både Krifa og Krifas medarbejdere også noget tilbage, blandt andet i form af
udvikling af medarbejderens kompetencer.
”Vi bruger ofte penge på at sende medarbejdere
på kursus, så de kan tillære sig en masse faglige
færdigheder. Men som mentor er det en anden
form for uddannelse. Her er det de empatiske færdigheder, der styrkes, og det er simpelthen næsten
den bedste kompetence, man kan tilegne sig og
bruge i det daglige arbejde.”
Det er ikke kun på det faglige område, at medarbejderne får noget igen. Allan har lagt mærke til, at
mentorerne også får et stort personligt udbytte ved
at give og hjælpe unge videre.
”Der er ingen tvivl om, at det giver medarbejderne noget. Jeg kan høre fra dem der deltager
og er mentorer, at det giver dem en helt fantastisk
værdi. Det, at kunne bringe sig selv i spil og blive
brugt til at gøre noget for et andet menneske, det
er helt vildt.”
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Det går ikke, at vi alle sammen bare
passer os selv

Chren Vilander Thomsen taler af erfaring, når han siger, at det er vigtigt at hjælpe unge videre.
Selv oplevede han som ung at komme ud på et sidespor, hvor hjælp fra andre på det rigtige
tidspunkt fik ham tilbage på rette spor. Som hoteldirektør giver Chren hjælpen videre ved blandt
andet at stille lokaler til rådighed for boot camps for unge og ved selv at være mentor.
I februar 2017 kunne Chren Vilander Thomsen se,
at der var ressourcer og lidt ekstra tid på Comwell
Hotel Køge Strand og satte derfor ”Boot camp for
unge” i hotellets kalender og involverede hotellets
ansatte. Boot campen er ikke den eneste måde
hotellet går sammen om at hjælpe unge videre på.
Hotellet har blandt andet også haft en pige med
sociale udfordringer i praktik. Senere blev hun tjenerelev. Forløbet har haft en positiv virkning på sammenholdet.
”Vi viser, at det er okay ikke at være perfekt. Vi
kan alle være i perioder, som ikke er så gode. Vi
viser, at på vores hotel er vi der for hinanden, og vi
kan løse det sammen.”
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Det handler ikke om PR
Selv om Chren Vilander Thomsen anerkender, at det
også kan give god PR at gøre noget godt for andre,
så er det ikke hovedgrunden til, at han mener, hotellet bør bidrage.
”Det er ikke PR, det drejer sig om. Vi vil gerne
hjælpe og være med til at bidrage i samfundet. Det
går ikke, at vi alle sammen bare går og passer os
selv. Det drejer sig om at tage ansvar. Det kunne jo
faktisk være, at der kom nogle medarbejdere ud af
det – ikke nødvendigvis hos os – men måske hos
nogle andre virksomheder.”
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Ansvarsfølelsen, som Comwell arbejder ud fra,
kommer i høj grad fra Chren Vilander Thomsen selv.
Han har ud over fokus på det samfundsmæssige
ansvar også en helt personlig grund til at hjælpe
især unge.
”Personligt gør jeg det, fordi jeg selv havde
brug for det på et tidspunkt, hvor der var nogle,
der hjalp mig på vej. Jeg har haft nogle år, hvor
jeg ikke har været Guds bedste barn, men jeg var
heldig at støde ind i de rigtige mennesker på det
rigtige tidspunkt. Og derfor har jeg det sådan, at
så må man også give igen.”
Og Chren vil hjælpe, og som med boot campen,
inddrager han gerne sine medarbejdere, når der
skal gives en ekstra hånd.
”Det er præcis det samme, som hvis man kører
i sin bil og ser en person falde på cyklen – så kører
man jo ikke bare videre. Man er nødt til at stoppe
op og give en hjælpende hånd. Vi skal hjælpe hinanden, og vi skal hjælpe andre. Det giver nogle
fede oplevelser engang i mellem, og det er egentlig ret fedt.”

”Jeg har haft nogle år,
hvor jeg ikke har været
Guds bedste barn, men
jeg var heldig at støde ind
i de rigtige mennesker på
det rigtige tidspunkt.
Og derfor har jeg det
sådan, at så må man også
give igen.”
Chren Vilander Thomsen

Chren Villander Thomsen gik ud af 10. klasse og
har haft udfordringer i skolen pga. ordblindhed.
Chren Vilander Thomsen er i dag hoteldirektør på
Comwell Hotel Køge Strand, som har lagt rammen
til en lokal boot camp. Chren har været mentor i
Bryd Unges Ledighed NU! siden december 2016.
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Det giver økonomisk gevinst, når
erhvervslivet tager ansvar for unge

”Virksomheder skal tage socialt og lokalt ansvar og hjælpe unge mennesker ud af ledighed.
Blandt andet fordi de unge er virksomhedens fremtidige medarbejdere og kunder”. Sådan
lyder opfordringen fra Lars Buch, der er erhvervschef i ProVarde. Han ser en stor økonomisk
gevinst ved, at erhvervslivet tager ansvar og bidrager til, at ledigheden blandt unge brydes.
Lars Buch er frivillig erhvervsmentor og frontfigur
for Bryd Unges Ledighed NU! i Varde. Ledigheden
blandt unge er høj i hele Danmark, og ifølge Lars
Buch kan erhvervslivet give en hjælpende hånd for
at løse dette til glæde for erhvervslivet selv.
”Det er både af nød, men også fordi det er vigtigt for os selv og vores virksomheder, at vi tager
os af de unge. Der er nogle, som er røget ud på et
sidespor i en periode, og der synes jeg, at vi alle
sammen skal være med til at hjælpe dem i gang
igen.”

Og ifølge Lars Buch har virksomhederne netop den
erfaring, der skal til for at hjælpe de unge videre:
”De unge er lydhøre over for vores argumenter,
fordi vi er i den situation, som de gerne vil være i –
nemlig i arbejde. Vi kan med vores erfaring hjælpe
med en blanding af et kærligt skub og et realistisk
los bag i”, fortæller Lars Buch.

Der er økonomi i det
Det giver noget at hjælpe andre, men for Lars Buch,
som i ProVarde dagligt beskæftiger sig med erhvervsudviklingen i Varde, ser han ikke kun grund
til, at erhvervslivet skulle hjælpe unge tættere på
arbejdsliv og uddannelse af et godt hjerte og for de
unges skyld, men også for virksomhedernes egen.
Dette gør sig gældende både i Varde og i mange
andre byer landet over, især i brancher hvor det kan
være svært at finde den rette arbejdskraft.
”Alle virksomheder satser jo på at have en fremtid. Hvis man tager højde for de unge her og nu, så
har virksomhederne en fremtid. I brancher, hvor
der ovenikøbet er decideret mangel på arbejdskraft, så er det jo som at slå to fluer med et smæk.”

”Alle virksomheder satser jo
på at have en fremtid.
Hvis man tager højde for
de unge her og nu, så har
virksomhederne en fremtid.
I brancher, hvor der ovenikøbet
er decideret mangel på
arbejdskraft, så er det jo som
at slå to fluer med et smæk.”
Lars Buch
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Lars Buch ser også en klar økonomisk fordel ved,
at lokale virksomheder bidrager med hjælp til de
unge:
”Hvis man skal være lidt erhvervskynisk, så er
der også noget økonomi i det. Hvis vi kan løfte
en udgiftsbyrde fra vores kommunale system og
samtidig sørge for, at folk bliver selverhvervende
og dermed selvfinancierende, så er det økonomisk
dobbelt så godt for kommunen og virksomhederne, for så bliver der nogle andre og mere fornuftige
ting at bruge pengene på i kommunen.”

Organisationen ProVarde arbejder med
erhvervsudvikling, turisme og vækst i Varde kommune.
Tre af medarbejdere i ProVarde er frivillige
erhvervsmentorer i Bryd Unges Ledighed NU!, herunder
Lars Buch som også er frontfigur for projektet i Varde.
Varde Kommune har samarbejdet med
Bryd Unges Ledighed NU! siden 2016.
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Ikke alle unge kender
erhvervslivets spilleregler

Ifølge indkøbschef i Gjensidige Forsikring Torben Ørbæk, har erhvervslivet en række enkle
spilleregler, når det kommer til, hvordan man opfører sig. Gennem sine mentorforløb er
Torben Ørbæk blevet bevidst om, at ikke alle unge har lært disse regler. Han ser det som et
personligt og samfundsmæssigt ansvar at hjælpe disse unge og lære dem, hvordan man
opfører sig i arbejdslivet.
Et af Torben Ørbæks første mentorforløb var med
en ung mand på 23 år. Den unge havde været i en
mislykket praktik, som Torben havde været med til
at skaffe, og da han derudover ikke mødte op til en
samtale og ikke meldte afbud eller undskyldte, måtte Torben afbryde forløbet. Efter en snak med den
unge genoptog de forløbet på én betingelse: at den
unge gjorde, som Torben sagde. Og så ændrede
det hele sig.
”Vi fik rettet ham ind i forhold til, hvordan man
opfører sig. I forhold til hvordan man er engageret,
hvordan man sidder på stolen, hvordan man siger
goddag. Hele denne her grundlæggende ting - det
havde han slet ikke. Han var 23 år, han havde bare
aldrig lært det.”
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Torben Ørbæk fandt også ud af, at den unge ikke
selv kunne holde struktur på sin hverdag. I fællesskab lavede de en plan, som den unge skulle følge
seks timer om dagen. Planen fokuserede på, hvornår den unge skulle stå op, motionere, spise og
søge arbejde. Der gik en uge, så havde den unge
et job.
”Det, jeg har hjulpet ham med, er struktur og
systematik. Vi fik bygget noget op, og så gik det
rigtig stærkt med, at han fik et job. Det handlede
om, at han fandt ud af at komme op i gear. Det er
motiverende at være med til at give de unge noget
selvtillid og så følge dem.”
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Erhvervslivet lever med reglerne
Torben Ørbæk ser blandt andet udseende, fremtoning og respekt for andres tid som en del af de generelle spilleregler på arbejdsmarkedet. Som mentor
kan man lære de unge disse spilleregler – og der er
brug for at sige spillereglerne højt og sætte dem op.
”Jeg tror, at det kan være vigtigt med de lidt hårde udmeldinger. Det skal selvfølgelig være med et
glimt i øjet. Men man skal have at vide, at når man
har en aftale kl. 15.00, så er det ikke 15.05. Når jeg
tænker på, hvor mange møder vi i erhvervslivet
har hver dag, så går det ikke, at man altid kommer
5 minutter for sent. Hvis man gør, så siger man
undskyld, det er helt almindelig pli. Det er sådan,
man opfører sig. Det skal vi have bragt videre til de
unge, som aldrig har lært det.”
For Torben Ørbæk er det tydeligt, at man som frivillig erhvervsmentor har et andet udgangspunkt, end
for eksempel de unges sagsbehandlere har, for at
sige de ting, der kan være lidt svære at tage fat i.

”Sagsbehandlere har deres meget vigtige rolle,
og de har et regelsæt. Det har vi erhvervsmentorer ikke på samme måde: vi har et regelsæt inden
for lovens rammer, men jo ikke et regelsæt, der siger, at jeg ikke kan sige til de unge, at de skal tage
huen af eller spytte tyggegummiet ud, for sådan
sidder vi ikke og snakker sammen. Hvis de ikke
kan lide det, de hører fra mig, så kan de reelt lade
være. Vi er her frivilligt. Jeg kan ikke tage deres
kontanthjælp fra dem. Jeg kan ikke gøre noget.
Jeg er her udelukkende, fordi jeg har et ønske om,
at vedkommende kommer videre enten i et jobforløb eller et uddannelsesforløb eller i afklaring og
det er der respekt for.”

”Det er nogle helt enkle
spilleregler, som vi kender,
men der er nogen, der ikke
kender dem og ikke har
lært dem.
Og så har vi alle sammen
et ansvar for at hjælpe de
unge videre.”
Torben Ørbæk

For Torben Ørbæk er det et fælles ansvar at hjælpe
de unge, underordnet hvilken branche man tilhører
som mentor – spillereglerne gælder alle steder:
”Uanset om det er den ene eller anden branche,
så er jeg sikker på, at dem der sidder derude, kan
bidrage med noget. De kan bidrage med en indstilling til, hvordan man er i erhvervslivet – det er
ikke branchespecifikt. Det er nogle helt enkle spilleregler, som vi kender, men der er nogen, der ikke
kender dem og ikke har lært dem. Og så har vi alle
sammen et ansvar for at hjælpe de unge videre.”
Torben Ørbæk har været en del af Bryd Unges Ledighed NU!
siden 2014 og har haft flere forløb med unge samt deltaget
i boot camps og netværksarrangementer. Torben er flerårig
leder og arbejder som indkøbschef for Gjensidige Forsikring.
Herudover er Torben en aktiv del af Netværk Danmark med
8500 aktive netværkere og er domsmand for Roskilde Byret.
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Jeg var næsten lige så stolt, som hvis
det havde været et af mine egne børn

Mie Liv Hansen er selvstændig ledelseskonsulent og arbejder med at forandre mennesker,
processer og systemer. Hun benytter blandt andet sine ledelseskompetencer i sin rolle som
mentor for lokale unge, hvor hun skubber, støtter og hjælper med generelle udfordringer.
Samtidig bruger hun sine personlige erfaringer som mor til tre for at hjælpe de unge tættere
på arbejdsmarkedet.
Mie Liv Hansen har haft to mentorforløb med unge,
som af forskellige grunde har haft en lang vej til arbejdsmarkedet. Begge forløb varede længere end
de tre måneder, der oprindeligt lægges op til i mentorprojektet, og møderne er ofte foregået i Mies
eget hjem. Det er især de evner, Mie har tilegnet
som mangeårig leder og selvstændig konsulent,
hun tager med sig i rollen som mentor.
”Der er meget ledelse i at være mentor. Det er
noget med tillid og noget med at få de unge til at
se, at de kan mere, end de selv tror. Jeg skal have
dem tæt på mig og samtidig kunne skabe distance. Jeg kan jo ikke lave tingene for dem. Hele tiden
arbejder jeg med at skubbe lidt, fordi de skal gøre
det selv og samtidig være bag ved dem og gribe
dem, hvis de falder.”
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Den ledelsesorienterede tilgang og møderne med
de unge har skabt en fortrolighed og en tillid mellem Mie og de unge, som gør, at hun kan hjælpe
dem med at finde frem til, hvad de gerne vil. Og
herefter fortsætter arbejdet.
”Fælles for alle de unge jeg har talt med, er, at
de er så meget mere, end de tror, de er. Mange
er blevet svigtet nogle gange og har lidt nederlag, men inde i dem alle er et kæmpe hjerte og en
kæmpe gejst, når man har fundet frem til, hvad de
kan. Så kan der stadig være lang vej igen for at få
dem ud på arbejdsmarkedet, men man er kommet
ind til folk og har fået lov til at hjælpe dem”, fortæller Mie Liv Hansen.
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Hjælper i lokalsamfundet

Nogle af de unge har af forskellige grunde lang vej
til arbejdsmarkedet. Det skyldes sjældent manglende kompetencer, men andre generelle udfordringer
– og det er blandt andet disse udfordringer, Mie har
hjulpet de unge med at overkomme. Det kan være
problemer med økonomi, overvægt, selvværd og at
skulle tage skridtet til at flytte hjemmefra.

Mie har både haft forløb med unge, hvor de mødtes
på hendes arbejdsplads og med unge, som boede
i Mies lokalområde, og derfor er de mødtes tæt på,
hvor de bor. Det har vist sig at kunne give både Mie
og hendes mentees noget ekstra, at de har boet
geografisk tæt på hinanden.

”Du er nødt til at starte meget basic. At fortælle
hvad et job går ud på, fortælle hvordan man kan
lave budget og spare ved for eksempel ikke at
ryge. Og så er det meget i forhold til at sige: jeg
tror på dig. Så må du også tro på dig selv. Og at
sige uanset hvad, er det de færreste, der kommer
nemt til ting, så derfor er det også et valg at komme videre”

”Jeg synes, det er rart at hjælpe nogle lokale.
Det gør planlægningen lidt nemmere, og det er
hyggeligt at møde dem oppe i byen. Selv når jeg
slipper dem, kan de stadig ringe eller komme forbi, hvis der er noget.”
Og Mie kan se, at hun gør en forskel, og at der
er brug for hendes hjælp til de lokale unge. Både
Mies mentees og deres familier har været meget
taknemmelige for Mies hjælp, og det kan mærkes.

”Der er meget ledelse i
at være mentor.
Det er noget med tillid
og noget med at få de
unge til at se, at de kan
mere, end de selv tror.”
Mie Liv Hansen
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”Her den anden dag kom en af de unge med en
lille kurv fra sin mor, for nu var det lykkes ham at
få en elevplads. Jeg var næsten lige så stolt, som
hvis det havde været et af mine egne børn, for vi
har virkelig kæmpet for det her. Han har været til
15-20 samtaler. En ting er, at man kan hjælpe de
unge med at skrive ansøgninger, få taget billeder
til cv og at få fremhævet de gode sider. Men man
kan bare ikke tage med dem til en jobsamtale. Så
det var en stor sejr, da han kom den anden dag. Og
jeg ved også, at hans forældre ikke har så mange
penge, så den kurv betød bare rigtig, rigtig meget”

Mie Liv Hansen har været en del af Bryd Unges
Ledighed NU! siden 2015 og har haft fem forløb
med unge af forskellig varighed og omfang.
Mie er 45 år, har flere års erfaring som leder og
arbejder som ledelseskonsulent i eget firma.
Mie bor i Køge og har et aktivt netværk
via blandt andet LinkedIn.
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Mentorrollen giver nye perspektiver
på fagligheden

Det er en stor drivkraft for tidligere socialpædagog og nuværende Kredsformand for
Socialpædagogernes Landsforbund, Lars Petersen, at han gennem rollen som erhvervsmentor
i Bryd Unges Ledighed NU! kan gøre en positiv forskel for udsatte unge, samtidig med at han
får nye perspektiver på sit eget arbejde.
For Lars Petersen har det altid betydet meget at hjælpe mennesker i udsatte positioner. Derfor var det
også nærliggende for ham at blive erhvervsmentor
for ledige unge, da han blev kontaktet af en medarbejder fra mentorprojektet Bryd Unges Ledighed
NU! tilbage i 2014.
”Jeg synes, at projektets grundidé er rigtig god.
Vi lever i en tid, hvor de unge egentlig skal være
ret klar over, hvad de vil med deres liv, og det har
mange af dem svært ved at håndtere. Som mentor
kan jeg bidrage med erhvervserfaring og livsindsigt, som på den måde kan være med til at sætte
en ramme for de unge mennesker,”, fortæller Lars
Petersen, der indtil videre har været erhvervsmentor
for tre unge.
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Det er dog ikke kun de menneskelige bevæggrunde, der driver Lars Petersens lyst til at engagere sig
som erhvervsmentor. En stor del af motivationen er
forbundet med, at han igennem mentorrollen har
fået en ny forståelse og et nyt perspektiv på barriererne mellem de ledige unge og erhvervslivet. Det er
et fagligt perspektiv, som han både kan trække på i
arbejdet som Kredsformand i Socialpædagogernes
Landsforbund og som socialpædagog.
”Jeg sidder i en position som Kredsformand for
Socialpædagogernes Landsforbund, hvor det er
en fordel at have indblik i, hvilke bump de unge
mennesker løber ind i på deres vej, og som er med
til at fastholde dem i ledigheden. Det får man større indsigt i som mentor, og det er jo ligeledes en
viden, som jeg kan tage med mig, hvis jeg en dag
skal tilbage til arbejdet som praktiserende socialpædagog igen.”
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Gruppe af sårbare unge
Mentorengagementet i Bryd Unges Ledighed NU! har
for Lars Petersen understreget, at der findes en særlig gruppe af unge mennesker, som er ekstra sårbare.
De unge har eksempelvis mange nederlag med sig
i bagagen, psykiske diagnoser eller andre udfordringer, der spænder ben for deres mulighed for at
komme i job eller gennemføre uddannelse:

”I en verden hvor rigtig
mange unge mennesker
er usikre på sig selv og
hvad de vil, er det super
vigtigt, at arbejdsgiverne
også har menneskelige
kundskaber og indsigt”
Lars Petersen

”Jeg får et andet indblik i de unge mennesker
end bare at møde prototypen på en erhvervsskoleelev, der stryger igennem systemet og kan klare det
hele. Som mentor får man set, at der også er en
gruppe unge, som skal tages hånd om, hvis vi som
samfund skal blive ved med at bringe folk videre
i deres liv.
Ifølge Lars Petersen kræver denne gruppe af unge
mennesker ekstra hjælp og støtte for at blive en
integreret del af arbejdsmarkedet og samfundet. I
den forbindelse påpeger han, at det kan være særligt svært at skabe støtten i brancher, der har ry for
at have en hård tone, som for eksempel håndværkerbranchen. Han ser gerne, at sådanne brancher
i erhvervslivet bliver bedre til at favne de sårbare
unge.

For Lars Petersen er indsigten i barriererne mellem
de sårbare unge og erhvervslivet et lærerigt udbytte
fra mentorforløbene, som han har bragt i spil i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.
”Jeg kan tale med nogle af de andre formænd
i ledelsen fra LO, som jeg har i mit professionelle netværk via landsforbundet, og gøre dem opmærksomme på udfordringen med at rumme udsatte unge i specifikke brancher. Og jeg kan bede
dem om at bringe budskabet videre til deres medlemsgrupper,”

Lars Petersen har været erhvervsmentor i Bryd
Unges Ledighed NU! siden 2014, og han har haft flere
mentorforløb med ledige unge.
Lars har en faglig baggrund som socialpædagog og er
nu kredsformand for Socialpædagogernes Landsforbund.
Han har det overordnede politiske ansvar i kredsen og er
dennes kontakt til LO og andre politiske samarbejder.

Lars Petersen er ikke i tvivl om, at andre samfundsengagerede erhvervsfolk ligeledes kan få nye
perspektiver på eget arbejde gennem rollen som
erhvervsmentor for ledige unge.

”I en verden hvor rigtig mange unge mennesker
er usikre på dem selv og hvad de vil, er det super
vigtigt, at arbejdsgiverne også har menneskelige
kundskaber og indsigt. Arbejdsgiverne skal have
en fornemmelse af, hvad det er for et menneske,
de har med at gøre og ikke kun være optaget af,
om de unge eksempelvis kan møde op på arbejdet
kl. 7.00 hver dag.”
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