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Hvad er RFI INDSIGT?

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, ind-
sigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger 

vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive 
forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper. 

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får 
løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der poten-
tielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given 
løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering fore-
ligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed 
for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” ønsker vi at dele 
den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser. 



Andersen, S. H., J. R. Skaksen, B. Jensen, B. W. Nielsen. 2017. “Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, 
omfang og årsager”. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal.

1

Ny virksomhedsrettet ungeindsats

Kan fællesskab, relationer, og praktiske arbejdserfaringer give unge, der 
lever på kanten af samfundet, et fodfæste og en vej videre i arbejdslivet? 

Figur 1. Antal udsatte unge, 1996-2017

I Danmark lever mere end 50.000 unge 
mennesker på kanten af samfundet 
uden uddannelse eller job, og med stor 

risiko for aldrig at få fodfæste på arbejds-
markedet. Problemet med unge i alderen 
18-29 år, der aldrig får en uddannelse og 
lever et liv med ingen eller meget løs til-
knytning til arbejdsmarkedet, har bidt sig 
fast og ligger på 6-8% af en ungdomsår-
gang. Det har store sociale og økonomi-
ske konsekvenser for den enkelte unge, 

og det koster samfundet 12-15 mia. kr. 
om året, at de unge står uden for arbejds-
markedet. 

De mange unge, der står uden uddan-
nelse og med ringe jobmuligheder, er en 
stor samfundsmæssig udfordring, med 
massive konsekvenser for såvel menne-
sker som samfundsøkonomi. Der er brug 
for at udvikle nye løsninger, der kan give 
de unge erfaringer og ressourcer til at 
starte og fastholdes i uddannelse eller 
job. 
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Kilde: Beregninger baseret på 
registre fra Danmarks Statistik 18-24-årige 25-29-årige
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I 2014 tog ROCKWOOL Fondens In-
terventionsenhed sammen med kom-
munale samarbejdspartnere initiativet 

til at udvikle, afprøve og evaluere en ny 
ungeindsats, NExTWORK. Indsatsen har 
som målsætning at få ledige unge , der er 
blandt de mest sårbare i gruppen, startet 
og fastholdt i uddannelse eller job.

Et første skridt i udviklingen af NExT-
WORK var en række dybdegående inter-
views med unge, der stod uden uddan-
nelse eller job, og med et liv på offentlig 
forsørgelse. De unge fortalte om forhold 
og begivenheder der havde præget 
deres opvækst og ungdom, om deres 
oplevelser med beskæftigelsessystemet, 
om den hjælp de havde modtaget, og 
ikke mindst om deres håb og drømme for 
livet. De unges historier gav en række er-
faringer og indsigter, der satte retningen 
for den videre udvikling af NExTWORK. 

Indsats mod 
ungdomsarbejdsløshed

Fra idé over koncept til indsats 
- sådan blev NExTWORK udviklet

Bruger-
undersøgelse

Dybdegående 
interviews med 
unge udenfor job 
og uddannelse for 
at sætte ord på 
deres indsigter, 
oplevelser, ønsker 
og behov

Optegnelse af 
foreløbige koncep-
ter

Workshops med
repræsentanter
fra virksomheder,
unge, eksperter,
forskere og prakti-
kere

Forskningslitteratur

Kortlægning af
danske og interna-
tionale initiativer

Forstudie

2014

Interviews & for-
analyse 

Ministerier
Kommuner
Jobcentre
A-kasser
Fagforeninger
Arbejdsgivere
Virksomheder
Ledige borgere 

Samskabelse

2015 - 2016

Afprøvning og ud-
vikling med unge 
og virksomheder

Udvikling af ser-
vicebeskrivelser, 
redskaber, gover-
nance-strukturer og 
omkostningsana-
lyse

Prototyping



Indsigter fra de unge om deres oplevelser med 
beskæftigelsessystemet

I den første eksplorative fase blev der lavet dybdegående interviews med 20 unge. 
Deres oplevelser og erfaringer med beskæftigelsessystemet blev samlet i fem 
primære indsigter:

1. At de unge blev forsøgt forberedt i det 'abstrakte' – mange gange uden en reel 
forestilling om, hvad det vil sige at arbejde.

2. At de unge oplevede fragmenterede enkeltoplevelser. Og når de fejlede, 
sakkede de endnu længere bagud. Det var ikke en opbyggende rejse.

3. At de unge manglede positive netværk – i kommunen oplevede de blot at blive 
opbevaret sammen med andre unge i samme udsatte position.

4. At de unge oplevede, at de ikke havde reelle muligheder for at vælge.

5. At de unge oplevede et stærkt fokus på at finde uddannelse eller job – ikke på 
at fastholdes i uddannelse eller job.

Link til analyse rapport: https://bit.ly/2mbsZ8K

Link til med rapport med ungeprofiler: https://bit.ly/2lW9KQo
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Optegning af bru-
gerrejser og service 
blueprints

Samskabelse med
Jobcenter og 
øvrige
forvaltninger

Implementerings-
udvikling

Pilotprojekter i Ros-
kilde, København, 
Sønderborg, Vejle 
og Horsens Kommu-
ner.

Etablering af lokale 
NW-teams

Effektevaluering & 
kvalitativ implemen-
teringsevaluering

Udvikling af for-
retningsmodel og 
governance-struk-
turer

Opbygning af 
national platform 
og tværkommunalt 
samarbejde

Udbredelse til flere 
kommuner

2017- 2021 2019 -

Service design Pilot & Evaluering Forankring & 
Skalering

Afprøvning og ud-
vikling med unge 
og virksomheder

Udvikling af ser-
vicebeskrivelser, 
redskaber, gover-
nance-strukturer og 
omkostningsana-
lyse

Prototyping

https://nextworks.dk/materials/CIID_Rockwool_book_1_research_concepts_June2014.pdf
https://bit.ly/2mbsZ8K
https://nextworks.dk/materials/Book2_anonymous_FINAL.pdf
https://bit.ly/2lW9KQo


NExTWORK 
principper

NExTWORK er forankret i tre princip-
per, der har fokus på at udvikle de 
unges arbejdsidentitet, opbygge 

relationer og netværk i en mange-til-man-
ge-tilgang, og skabe et magtskifte ved at 
lægge beslutningskraften hos de unge. 

Principperne guider implementeringen af 
indsatsen: de unges arbejdsidentitet skal 
fremmes gennem arbejdserfaring, ved 
at gøre det muligt for dem at opbygge 
mange forskellige relationer i relevan-
te netværk og ved hele tiden at fremme 
muligheden for, at de kan udfolde deres 
beslutningskraft for derigennem at finde 
retning.

6



7

#1 Arbejdsidentitet
NExTWORK tilbyder de 
unge muligheden for 
at udvikle en arbejds-
identitet som et led i 
at finde retning mod 

uddannelse og job. Det 
er gennem konkrete ar-
bejdserfaringer, løben-
de samtaler og reflekti-
oner at de unge skaber 
en arbejdsidentitet. For 
unge på kanten er det 
derfor afklaring og ar-
bejdsidentitet, der er i 

fokus (og ikke personlig 
udvikling).

Bygger på forskning og 
viden om social kapital.

#2 Mange til mange 
I NExTWORK er fokus 

på at facilitere net-
værk mellem unge og 

virksomheder. Net-
værkstilgang gør det 

muligt for mange unge 
at møde mange for-

skellige virksomheder 
og derigennem finde 

frem til god social kemi 
og interessematch for 
begge parter. Fokus er 
på at bygge kapacitet i 
virksomhedsnetværket 

til at samarbejde og 
løfte gruppen af unge, 

fremfor at formidle 
1:1-praktikrelationer.

Bygger på forskning i 
narrativer og identitet.

#3 Magtskifte
I NExTWORK er fokus 

på at give de unge 
beslutningskraft over 

deres eget forløb, 
skabe mulighed for, at 

de kan forfølge mål, 
de selv finder relevan-
te, og vælge tempo. 
Det sker bl.a. ved, at 

de unge vælger deres 
praktiksted baseret på 

interesser og social 
kemi. På samme måde 
er virksomhederne in-
volveret i at udvikle og 
drive netværket og har 
indflydelse på indhol-

det af indsatsen. 

Bygger på empower-
ment tilgangen 

Uddybning af principperne
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Hvordan 
implementeres 
NExTWORK?

NExTWORK er en netværksbaseret 
indsats, hvor grupper af unge og 
grupper af virksomheder danner 

netværk med hinanden. De unge indgår 
i en mindre gruppe på 6-8 unge, der 
mødes ugentligt, hvor fokus er på at 
lære af hinandens arbejdserfaringer, give 
støtte og diskutere primært arbejdsrela-
terede emner. 

De unge er med til at vælge praktiksted 
blandt de forskellige virksomheder i 
netværket, og undervejs i indsatsen får 
de mulighed for at skifte praktiksted og 
afprøve andre brancher og arbejdsfunk-
tioner. Gennem praktiske arbejdserfarin-
ger får de unge mulighed for at udvikle 
personlige og sociale færdigheder, og 
finde retning mod uddannelse eller job. 

De unge og virksomhedernes deltagelse 
i NExTWORK støttes af et team, der faci-
literer netværket, og giver både unge og 
virksomheder tæt sparring og støtte un-
dervejs i indsatsen.

Det kommunalt forankrede NExT-
WORK-team uddannes i indsatsens prin-
cipper og metoder. I støtten til teamet 
indgår løbende supervision, der har fokus 
på udmøntning af principperne.

NExTWORK bygger 
bro mellem unge og 

virksomheder:

1. Lokale virksomheder danner 
netværk og samarbejder om at 
tilbyde praktikforløb og fremme 
de unges potentiale.

2. De unge indgår i netværksgrup-
per med 6-8 unge, der mødes 
ugentligt for at dele erfaringer 
fra deres praktikforløb.

3. Unge og virksomhedsrepræsen-
tanter vælger, hvem de gerne vil 
arbejde sammen med baseret 
på interesser og social kemi.

4. Undervejs i indsatsen har de 
unge mulighed for at skifte prak-
tiksted for at afprøve forskellige 
brancher og jobfunktioner.

5. Unge og virksomheder modta-
ger sparring undervejs i form af 
netværksgrupper og individuel 
kontakt.

De unges progression måles på en række 
parametre: retning, nysgerrighed, ved-
holdenhed, robusthed og selvværd. Der 
måles på de unges progression hver 6. 
uge, og data bruges i samtalerne mellem 
den unge og NExTWORK-konsulenten.



Igennem et eller flere 
praktikforløb i netværket får 
de unge erfaringer, netværk 

og finder retning.

Mål: De unge starter og 
fastholdes i uddannelse 

eller job.

Kommunalt forankret NExTWORK-team, der faciliterer 
netværket og støtter unge og virksomheder.

Teamleder NW-konsulenter Iværksætter Psykolog

Et lokalt virksomhedsnetværk Et ungenetværk

NExTWORK-modellen

9
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Netværksgruppen giver et 
fællesskab

 Mange af de unge, jeg kom til at 
snakke med i netværksgruppen, havde 
det på samme måde som mig. Vi blev 
rigtig gode til at snakke højt om, hvad 
NExTWORK var, når der startede nye 
unge. Vi blev gode til at hjælpe hinanden 
og hjælpe de andre, fordi vi var vokset 
med NExTWORK-opgaven, eller hvad 
man skal kalde det. Vi klikkede rigtig 
godt sammen, og var det samme sted i 
livet – nogle værre end andre, men det 
var stadig det med at have været langt 
nede et sted og så skulle bygge sig selv op 
igen.” 

/ Ung i NExTWORK Roskilde

 Det, der har været anderledes ved at være i praktik i NExTWORK sammenlignet 
med andre steder, jeg har været, er, at der bare har været meget mere opfølgning – på min 
praktikplads, og på hvordan det gik. De spørger, hvordan det går i praktikken, og holder 
møder med dem, der står for mig ude i praktikken, og laver opfølgningsskriv og alt sådan 
noget. Det synes jeg er fedt i forhold til ”Nu overlader vi dig til en praktik i tre måneder, og 
så snakker vi sammen bagefter.” 

/ Ung i NExTWORK København

"

"

De unge vælger praktiksted

 Da vi skulle begynde at vælge 
praktik, fik vi fremstillet nogle mulig-
heder, og så kom virksomhederne til os. 
Det var det fede ved NExTWORK: Vi 
skulle ikke komme til dem, men de kom 
til os. Så sad vi om nogle borde, og de 
skiftedes til at fortælle om deres virk-
somhed. Bagefter fik vi lov til at spørge 
ind. Så var det lavet lidt som et spil. I 
stedet for at man skulle sidde der som en 
ung person og ikke vide ”hvad vil jeg?”, 
så kunne man trække et kort, og så var 
der et spørgsmål, som g jorde, at der blev 
skabt nogle samtaler på en rigtig nem 
måde.” 

/ Ung i NExTWORK Roskilde

"

Opfølgning på praktikken
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En rejse gennem NExTWORK

UNGE

V
IR

K
SOMHEDER

Unge og
virksomheder

mødes for at finde
praktikmuligheder

Den unge starter
i en 3 måneders

praktik med
individuelt 

tilrettelagte forløb

De unge deltager
sideløbende med

praktikken i
ugentlige

netværksgrupper
for unge

Forlænger praktik
Starter ny praktik

Starter uddannelse
eller job

Unge starter 
i NExTWORK

Unge og virksom-
heder mødes for at 
finde praktikmulig-

heder

Virksomheder ind-
træder i netværket

Virksomheder 
deltager i møder i 
netværksgruppen

Virksomheden facili-
terer og støtter den 

unges ophold på 
arbejdspladsen

Forlænger praktik 
Starter ny praktik 
Holder pause fra 

NExTWORK

Virksomheder ringer 
og inviterer den 

unge i praktik

De unge ønsker
praktikplads



Hvem er 
målgruppen?

Målgruppen er ledige unge i alderen 18-29 
år, der i kommunens jobcenter kategori-
seres som enten aktivitetsparate eller ud-

dannelsesparate med barrierer. De unge i NExT-
WORK har som regel ingen ungdomsuddannelse 
og har ofte flere afbrudte uddannelsesforløb bag 
sig.

De unges baggrund og livsvilkår spænder vidt. 
Nogle unge kommer fra ustabile familieforhold, 
andre er psykisk sårbare, eller blot ensomme, 
nogle har et misbrug af stoffer og alkohol, og 
enkelte har været involveret i kriminalitet.

12

NExTWORK-målgruppen består 
af uddannelsesparate og aktivi-
tetsparate unge, som modtager 
uddannelseshjælp. 

I 2018 var der godt 27.500 
uddannelsesparate unge i 
Danmark og godt 27.800 aktivi-
tetsparate unge.

Tabel 1: Antal uddannelseshjælpsmodtagere og unge mellem 18 
og 29 år

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: Danmarks Statistik

Anm.: Antal uddannelsesparate er ekskl. åbenlyst uddannelsesparate
Anm.: Befolkningstallet er opgjort d. 1. januar i de pågældende år

Uddannelseshjælpsmodtagere

2016

2016

31.094

892.510 908.135

28.610 27.517

919.399

27.82528.40630.220

2018

2018

2017

2017

Uddannelsesparate

18-29-årige i alt

Aktivitetsparate
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Hvem er 
udviklingspartnerne?

NExTWORK er udviklet i samspil 
med unge, virksomheder og kom-
munale samarbejdspartnere. Den 

første udvikling og afprøvning af indsat-
sen skete i samarbejde med Roskilde og 
Københavns Kommuner. Fra de indleden-
de faser med afdækning af problemet og 
optegning af løsningsforslag til imple-
mentering og evaluering af indsatsen har 
der været et tæt samarbejde med kom-
muner, og særligt kommunale medar-
bejdere i jobcentrene har spillet en aktiv 
rolle i udviklingen af NExTWORK. 

De unges indsigter og erfaringer har 
været inddraget helt fra starten i arbejdet 
med at afdække problemfeltet og tegne 
løsningsforslag, og undervejs i udviklin-
gen af NExTWORK har der været en konti-
nuerlig og tæt sparring med de unge om 
indholdet af indsatsen. Virksomheder-
ne har tilsvarende været involveret i ud-
viklingsarbejdet og undervejs sat deres 
aftryk på indsatsen. Den efterfølgende 
afprøvning og implementering af NExT-
WORK er ligeledes sket i samspil med de 
primære brugere, og indsatsen er til sta-
dighed under påvirkning fra de unge og 
virksomhederne, så den forbliver relevant 
i forhold til deres ønsker og behov.

 Den helt store forskel er, at vi forsøger at vende det 
ordinære jobcenterarbejde på hovedet. At de unge rent fak-
tisk har magten til at lægge planen for egen fremtid, at vores 
samtalecentrum er arbejdsidentiteten både gennem arbejde, 
men også gennem uddannelse til faglært arbejde. 
Når vi bestræber os på, i alt hvad vi gør, at distancere os fra 
én til én og arbejde mange til mange i stedet. Når vi giver 
den unge sikkerhed for, at VI tror på, at de godt kan, og 
BLIVER VED MED AT TRO på det, uagtet at den unge af 
og til mister troen på egne evner."

/ Lotte Bjerregaard, Teamleder, NExTWORK Vejle

Hvad gør NExTWORK anderledes

"



Hvor implementeres 
NExTWORK?

NExTWORK er kommunalt forank-
ret, og implementeres i øjeblikket 
i Roskilde, København, Sønder-

borg, Vejle og Horsens Kommuner i 2-3-
årige pilotprojekter. 

I hver kommune ansættes et medarbej-
derteam, der med afsæt i indsatsens prin-
cipper faciliterer unge- og virksomheds-
netværket og støtter de unge på deres 
vej mod uddannelse og job (se NExT-
WORK-model på side 9). NExTWORK 
er placeret i lokaler, der er trukket ud af 
jobcenteret, så NExTWORK-teamet og de 
unge sammen kan skabe et fælles rum for 
udvikling.

SØNDERBORG

HORSENS

VEJLE ROSKILDE

KØBENHAVN

NExTWORK

14
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Hvor mange unge og 
virksomheder deltager i 
NExTWORK?

De kommunale NExTWORK-ind-
satser har hver en volumen på 
40-50 unge i indsatsen ad gangen. 

Med en gennemsnitslængde på en ungs 
ophold i indsatsen på 6-7 måneder 
betyder det, at der i de fem nuværende 
kommunale NExTWORK-indsatser årligt 
deltager mindst 300 unge.

I hver kommune deltager mindst 50 virk-
somheder i netværket. Med samlet delta-
gelse fra mere end 250 virksomheder på 
tværs af kommunerne spænder netvær-
ket bredt med både private og offentlige 
virksomheder og små og mellemstore op 
til landsdækkende virksomheder.

Medio august 2019 er i alt 545 unge blevet tilbudt NExT-
WORK i Roskilde, København, Sønderborg, Horsens eller 
Vejle.

Alle de unge er uddannelseshjælpsmodtagere – i Køben-
havn er alle de unge aktivitetsparate, mens andelen af ak-
tivitetsparate i de øvrige kommuner varierer fra 13 til 28 %.

Tabel 2: Antal uddannelseshjælpsmodtagere tilbudt NExTWORK

Kilde: NExTWORK-randomiseringsdata hentet d. 13. august 2019

NExTWORK

Uddannelsesparate

Antal

179

0

63

34

43

319

Antal

69

125

15

5

12

226

Andel

72%

0%

81%

87%

78%

59%

Andel

28%

100%

19%

13%

22%

41%

248

125

78

39

55

545

Aktivitetsparate I alt

Roskilde

København

Sønderborg

Horsens

Vejle

I alt
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Hvad siger de unge

 Jeg tror helt sikkert, der er en 
større rummelighed i de virksomheder, 
som NExTWORK samarbejder med. 
Virksomhederne har en idé om, hvad 
det er for nogle mennesker, der er med 
i NExTWORK. Det er folk, som har 
nogle udfordringer, men som gerne vil 
videre.”

/ Ung i NExTWORK København

"

Hvad siger de unge

 En stor fordel ved at have været 
i NExTWORK er, at jeg kan komme 
videre. At jeg kan lave noget nyt – at 
starte på HF. Det er et virkelig stort 
fremskridt, tænker jeg. Jeg kan lide min 
praktik, men jeg glæder mig til at kom-
me et sted hen, hvor jeg kan blive ud-
dannet. Jeg vil gerne komme videre.”

/ Ung i NExTWORK Roskilde

"



 Der er så mange ressourcer hos 
den her gruppe unge, og det kan man 
nogle gange godt glemme lidt. Det kræ-
ver bare den rigtige støtte og det rigtige 
setup!”

/ Hanne Andersen, 
Receptionschef, Comwell Roskilde

 Vores mission er at skabe et 
stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så 
vi i samlet flok kan håndtere de unge, 
som ellers er i risiko for at blive tabt og 
stå uden uddannelse og udenfor ar-
bejdsmarkedet. Vores arbejde i netvær-
ket går ud på at tilbyde praktikpladser 
og udvikle de unge gennem erfaringer 
med arbejdslivet.” 

/ Morten Andersen, 
Direktør, Åvang Byg & Anlæg

" "
Hvad siger 

virksomhederne
Hvad siger 

virksomhederne
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Evaluering af 
NExTWORK

Der er begrænset viden om, hvad 
der virker i den aktive beskæf-
tigelsesindsats. Et af formålene 

med at udvikle, afprøve og implementere 
NExTWORK er at bidrage med ny viden 
på dette område om ”hvad der virker” på 
beskæftigelsesområdet. For at få solid 
dokumentation for effekten af NExT-
WORK gennemføres derfor et randomis-
eret kontrolleret forsøg, hvor unge, der er 
i målgruppen for NExTWORK, udvælges 
tilfældigt og fordeles i en indsatsgruppe 
og i en kontrolgruppe. 

I praksis betyder det, at hver gang en 
sagsbehandler har en ung, som passer 
ind i målgruppen for NExTWORK, ind-
taster sagsbehandleren den unges op-
lysninger i en ”randomiseringsmaskine”, 
som afgør, om den unge skal tilbydes 
NExTWORK eller skal i kontrolgruppe og 
dermed tilbydes en af kommunens andre 
beskæftigelsesindsatser. Effektevaluerin-
gen gennemføres af forskere fra Institute 
for Fiscal Studies i London, og de første 
resultater forventes at ligge klar i første 
halvår af 2022.
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Tabel 3: Hypoteser for NExTWORK

Offentlig forsørgelse

Beskæftigelse

Uddannelse

Kriminalitet

reducere andelen af deltagende unge, som modtager offentlig forsørgelse

have positiv effekt på andelen af deltagende unge, der kommer i beskæftigelse

have positiv effekt på gennemførelsesprocenten på uddannelse for de deltagende unge

reducere andelen af deltagende unge som begår kriminalitet

reducere varigheden på offentlig forsørgelse for de deltagende unge

have positiv effekt på, hvor længe de deltagende unge er i beskæftigelse

have positiv effekt på den ugentlige indkomst for deltagende unge

Hypoteser: NExTWORK vil i gennemsnit
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Antallet af unge, der tilbydes NExTWORK 
har afgørende betydning for, hvorvidt ef-
fekten af NExTWORK kan måles. NExT-
WORK skal tilbydes til mindst 900 unge, 
for at der er tilstrækkelig statistisk styrke 
og høj validitet til at kunne undersøge, 
om NExTWORK har den tilsigtede effekt 
på offentlig forsørgelse. For at kunne un-
dersøge effekten af NExTWORK på andre 
parametre, såsom uddannelse, beskæfti-
gelse og kriminalitet, skal indsatsen dog 
tilbydes til omkring 1.200 unge.

Aktuelt er der – på tværs af de fem NExT-
WORK-kommuner – blevet randomiseret 
545 uddannelseshjælpsmodtagere til 
NExTWORK, mens 598 unge er rando-
miseret til kontrolgruppen, jf. tabel 4.

Udover en kvantitativ effektevaluering 
gennemfører Rambøll en kvalitativ imple-
menteringsevaluering, hvor der løbende 
indsamles data og opsamles erfaringer på 
udmøntning af indsatsens kerneelemen-
ter og principper. Implementeringsevalu-
eringen sætter bl.a. fokus på, hvordan og 
hvorfor elementer og principper påvirker 
de unge.  

Tabel 4: Antal uddannelseshjælpsmodtagere randomiseret til 
hhv. NExTWORK og kontrolgruppe

Kilde: NExTWORK randomiseringsdata hentet d. 13. august 2019

Randomiserede unge på uddannelseshjælp

I alt

498

301

156

77

111

1.143

250

176

78

38

56

598

248

125

78

39

55

545

Roskilde

København

Sønderborg

Horsens

Vejle

I alt

Kontrol NExTWORK
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Forankring og skalering 
af NExTWORK

I takt med at NExTWORK har spredt sig til 
nu fem kommuner, er der taget initiativ til 
at opbygge et tværkommunalt netværk, 

hvor de kommunale NExTWORK-teams 
mødes for at udveksle erfaringer, udvikle 
praksis og bygge relationer på tværs af 
kommunerne. Der er et ønske hos kom-
munerne om at lære af hinandens erfarin-
ger og indgå i et praksisfælleskab. Samti-
dig skabes konturerne til en platform, der 
både kan forankre indsatsen blandt de 
eksisterende kommuner, og på sigt kan 
facilitere udbredelsen af NExTWORK til 
flere kommuner, unge og virksomheder.

Sideløbende med dokumentation af ind-
satsens effekt og styrkelse af implemen-
teringsprocessen vil der i den kommen-
de fase blive arbejdet med yderligere 
at forankre og skalere NExTWORK. I det 
arbejde stilles der skarpt på blandt andet 
følgende spørgsmål:

• Hvor stort et ansvar er kommunerne 
interesserede i at påtage sig i organi-
seringen og finansieringen af et tvær-
kommunalt praksisfællesskab?

• I hvilken udstrækning kan eksisteren-
de kommunale NExTWORK-teams 
deltage i on-boarding og opstart af 
nye kommuner?

• Hvad er behovet for en central orga-
nisation, der kan udvikle indsatsens 
tilgange og metoder og sikre kvalitet i 
implementeringen og fidelitet til prin-
cipperne? 

• Hvilke mulige finansieringskilder ek-
sisterer der, som kan være med til at 
sikre en økonomisk bæredygtig skale-
ring af NExTWORK?

• Har NExTWORK potentialet for at 
bevirke systemforandring for andre 
målgrupper i beskæftigelsessystemet 
og bredere i den offentlige sektor?
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RFI-modellen

Pilotimplementering af NExTWORK 
sker forskudt med opstart i Roskilde 
Kommune tilbage i 2017, og senest 
er implementeringen i Vejle og 
Horsens Kommuner startet i foråret 
2019. Det betyder at pilot- og eva-
lueringsfasen fortsætter til og med 
2021, og de første resultater af ef-
fektevalueringen forventes i starten 

af 2022. Samtidig er der taget hul 
på skaleringsfasen med indleden-
de undersøgelse af udviklingsten-
denser, der kan understøtte udbre-
delsen af NExTWORK, mekanismer 
til at finansiere implementeringen 
af NExTWORK, og de organisatori-
ske strukturer, der skal forankre og 
skalere indsatsen i kommunerne. 



22

Kontaktinformation

Programleder Ulrik Lund-Sørensen kan kontaktes på mail: 
uls@rfintervention.dk og på telefon: 26 23 08 06.

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/nextwork/

http://www.nextworks.dk/

Samarbejdspartnere

Redaktionen er afsluttet den 13. september 2019.

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/nextwork/
http://www.nextworks.dk/
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