Nyhedsbrev til:
Teamledere og sagsbehandlere i jobcentre

VVC ind i 2020!

- alt under ét tag
Albertslund d. 29. januar 2020

- Tid til forandring, nye løsningsbehov og nye indsatser

Dette nyhedsbrev er til dig, der allerede kender til VVC, og tidligere har gjort brug af et af vores tilbud.
Nyhedsbrevet er samtidig også til dig, der IKKE kender til os, og derfor af gode grunde ikke kan vide hvad du kan
bruge os til.
VVC har over de seneste 2 år arbejdet konkret på både generationsskifte, på at styrke især vores tværfaglige
kompetencer og dermed styrke kvaliteten og resultatmulighederne i de indsatser vi kan tilbyde dig. Ligeledes
åbnede vi en ordblinde/FVU skole, og har senest udvidet vores konsulentteam med yderligere 3 skarpe
konsulenter.
Med denne omstilling gør vi os klar til at møde det nye årti. Vores mål for 2020 og årene fremover er helt klare.
Vi vil være med i top 3 af leverandører, som formår at skabe holdbare resultater for følgende målgrupper:
• Sygemeldte og ledige i jobafklarings- og ressourceforløb
• Unge u. 30 med behov for uddannelsesafklaring og jobformidling
• Job- og aktivitetsparate ledige, der har brug for hjælp til ny forsørgelse
Vi er derfor klar til at præsentere dig for det Nye VVC, og håber at du vil være med til at lære os at kende på ny –
eller for første gang.
Det Nye VVC – 3 fokuslinjer, 1 samlet tværfagligt stærkt fællesskab
VVC repræsenterer i dag en række stærke indsatsmuligheder, som kan bruges bredt til alle målgrupper. Vi har
derfor erfaringer med stort set alle indsatsområder.
Som leverandør til jobcentre, A-kasser og omgivne virksomheder er vores mission og mål helt klare. I ALLE vores
indsatser og tilbud vil vi arbejde med empowerment; at styrke den enkelte lediges evner til at begå sig som aktiv
arbejdskraft. At identificere egne kompetencer og motivere til at opnå nye, gennem videre- og efteruddannelse.
Mestring af eget liv – i alle dets facetter og stadier – er derfor vores fremtidige lærings- og indsatsfokus. I tråd
med dette hovedmål, er VVC fremadrettet opdelt i 3 fag- og målgruppebestemte fokuslinjer:

Har fokus på:
• Raskmelding og genopbyggende
indsatser
• Arbejdsprøvning & dokumentationsforløb
• Sundhed, livsstils- & trivselstilbud
• Virksomhedsforankring

Har fokus på:
• Uddannelsesafklaring og -vejledning
• Ordblindeundervisning og
FVU uddannelse
• Personlig udvikling, modning & dannelse
• Aktiv praktik- og elevplads formidling

Har fokus på:
• Aktiv praktik- og jobformidling
• Effektiv kompetencematchning
• Jobintroducerende fagtræning
• Resultatafhængige økonomi-modeller

I dette nyhedsbrev finder du 3 konkrete indsatser, som vi tror kan hjælpe dig i dit daglige arbejde. Derudover kan
du nu bestille et indsatskatalog for hver af de ovenstående 3 linjer. Fra Uddannelsespiloterne kan du også lige nu
bestille vores oplæg til samarbejde omkring alternative løsninger til FGU – og til at uddannelsesafklare og jobformidle unge under 30 år.
Sådan gør du!
Skriv os en mail på vvc@vvc.dk med følgende tekst i emnefeltet: INDSATSKATALOG + Linjenavnet.
Vi glæder os til at høre fra dig. Rigtig god læsning.
Med venlig hilsen
VVC - Kursus & kompetencecenter
Ove Kock Larsen
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Hvem er vi?
Det er altid godt at få ansigt på den eller de personer du kommer i kontakt med på VVC.
Her har du en samlet oversigt alle VVC’erne.
Daglig ledelse

Tonny Nissen

Ove Kock Larsen

Jobpiloterne

Mark Petersen
Jobkonsulent

Micka Tvedsborg
Beskæftigelseskonsulent

Chris Petersen
Jobkonsulent

Charlotte Wittenkamp
Socialrådgiver

Lasse Eliasen
Seniorkonsulent

Lisa Buchardt
Undervisningsansvarlig

Beth Vikkelsø Pedersen
Forløbskoordinator/
Receptionist

Jan Howy Rasmussen
Udviklingskonsulent

Saba Hamid Hassan
Underviser

Per Sørensen
FVU lærer & coach

Britta S. Jørgensen
FVU lærer

Nina Zimmerman
Undervisningsassistent

Nina Sørensen
Underviser

Anne Brøgger
Underviser

Povl-Erik Markussen
OBU lærer

OBU & FVU lærer
Malene Poulsen

OBU lærer
Søren La Cour

Boye Beenfeldt
OBU lærer

Fouzia Awala
FVU lærer

Elna Ørregaard
Regnskab

Zean Spring
Regnskab

Uddannelsespiloterne

Hanan Shumar
Projektleder
Kompetencepiloterne

Øvrig administration

Michael Jørgensen
IT administrator
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