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Samordningsförbundet inför BIP i fyra steg tillsammans med
representanter från alla fyra medlemmar. 

BIP är en dansk forskningstudie som visat vad som faktiskt ökar
sannolikheten för personer med komplexa problem att få ett arbete.  

Medlemmarna i Samordningsförbundet har beslutat om ett införande av BIP i
Södertälje genom bland annat utbildning i BIP:s forskningsresultat och verktyg för
att mäta stegförflyttningar mot arbete. 

Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som
ger bäst resultat för att närma sig arbete. Det gör att arbetssättet lämpar sig
särskilt bra för verksamheter som bedrivs i samverkan. 

Införandet av BIP sker i fyra steg:
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Uppstartsmöte 31 maj kl.14 -16.30 på Hagaberg för särskilt inbjudna chefer och
nyckelpersoner. Syftet är att starta processen och börja planera implementeringen.

Kunskapsdag 19 september kl.13.00-16.30, en öppen inbjudan för alla som berörs av
implementeringen - medarbetare, chefer, samarbetspartners och andra intressenter i
kommunen. Syftet är att ge en gemensam vetenskapligt förankrad grund, förståelse för
forskningens huvudsakliga punkter och skapa förutsättning för god implementering.

Förankringsmöte i oktober 2022 för implementeringsansvariga och berörda
medarbetare och chefer. Syftet är att följa upp processen och förbereda inför
metodutbildningen bl a.

Metodutbildning 10 oktober kl. 08.30-16.30 för medarbetare som ska använda
verktyget med deltagare i sitt arbete samt deras chefer.

 

Utbildningen i BIP sker med stöd av Nationella Nätverket för Samordningsförbund
(NNS) i samarbete med Væksthuset i Danmark.  
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Om BIP-studien  - en sammanfattning

 

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) har undersökt vad som faktiskt gör att
personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller
studier. Forskningsprojektet följde 4000 arbetslösa under fyra år och är den
internationellt största forskningsstudien inom sitt område. 

Indikatorer för anställningsbarhet 
I forskningsprojektet har elva indikatorer för anställningsbarhet utvecklats.
Indikatorerna har testats som ett verktyg för att mäta progression i individers
arbetslöshetsförlopp. Det är inte progressionsmätningarna i sig som får arbetslösa
individer att komma närmare arbetsmarknaden. De faktorer som är mest
avgörande för att en person med komplexa problem ska komma i arbete är;
handledarens tilltro till att individen kommer i arbete;  att ha samma handledare
under hela perioden;  kontinuerliga insatser utan avbrott; arbeta med individens
helhet och att parallellt arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc. Hela
tiden fokus på arbete/studier.

Bild: De elva BIP-indikatorerna för anställningsbarhet

BIP indikatorer och jobbsannolikhet (svenska)
Handläggarens betydelse för individens möjligheter att nå arbete(svenska)
Verksamma inslag på vägen till jobb (svenska)
What affects job prospects? (2019) 

Läs mer om BIP

Länkar till Vaeksthuset samlade forskning:
Vaeksthusets samlade BIP-forskning 

Mest aktuella skrifter:

Bild: Traditionell trappmodell vs. Samordnade insatser
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