Hjemmearbejde er også en vej til job for mennesker med nedsat arbejdsevne
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Hjemmearbejde kan skabe job til
mennesker med nedsat arbejdsevne
Virksomheder har under coronakrisen gjort sig positive erfaringer med
medarbejdere som arbejder hjemme. Der er kommet et nyt syn på
hjemmearbejde, og det kan være en mulighed for, at mennesker med nedsat
arbejdsevne kan komme i arbejde.
Teknologien til at arbejde hjemme har været der længe, men for langt de
fleste virksomheder er det normen, at medarbejderne møder fysisk op for at
gå på arbejde. Det billede er dog under forandring. Nedlukningen i foråret

sendte rigtig mange danskere på hjemmearbejde i uger og måneder, og det
har ændret mange virksomheders holdning til hjemmearbejde.
En rundspørge til DI’s virksomhedspanel viser fx, at tre ud af fire
virksomheder øgede deres brug af hjemmearbejde, da samfundet lukkede
ned. Og 40 procent af disse, vil skrue op for hjemmearbejde efter krisen.
”Grænserne for, hvad der kan lade sig gøre med hjemmearbejde, har rykket
sig markant, fordi offentlige og private arbejdspladser i et utal af brancher
lukkede ned, og medarbejderne blev sendt hjem. Man har fået vredet armen
om på ryggen, og er blevet tvunget til at finde nye løsninger. Nogle steder er
det endda erfaringen, at medarbejderne er mere effektive og mindre syge, når
de arbejder hjemme,” siger juniorkonsulent hos Cabi, Jakob Nørgaard
Bentsen.
Nyt tema om hjemmearbejde
Cabi har i efteråret 2020 undersøgt, om der er potentiale for, at
hjemmearbejde kan være en vej til at få mennesker med nedsat arbejdsevne i
job. Eller fastholde mennesker, som risikerer at miste det. Og
virksomhedernes nye, positive erfaringer med hjemmearbejde spiller en
afgørende rolle for, at det potentiale kan indfries.
Derfor har Cabi i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
udviklet et nyt webtema om hjemmearbejde som vej til job for mennesker
med nedsat arbejdsevne. Det kan findes på cabiweb.dk/hjemmearbejde
”Med webtemaet vil vi gerne give virksomhederne den nødvendige viden og
de rigtige værktøjer, til at ansætte og fastholde medarbejdere, som helt eller
delvist arbejder hjemme. Det kan måske endda være en fordel, hvis man har
svært ved at finde den rigtige medarbejder,” siger Jakob Nørgaard Bentsen.
Bedre trivsel og lavere sygefravær
Foruden guides og tjeklister indeholder webtemaet også eksempler på, hvilke
jobfunktioner der egner sig godt til hjemmearbejde, samt konkrete eksempler
på andre virksomheders erfaringer.
Sikkerhedsstyrelsen har fx erfaret, at produktiviteten er høj, trivslen er steget,

og at det korte sygefravær er faldet med 64 procent. Og Weply, som har ansat
mennesker med handicap til at bemande virksomheders livechat til
kundeservice og support, oplever, at det giver en rigtig god fleksibilitet, når
medarbejdere arbejder hjemmefra.
Jakob Nørgaard Bentsen fortæller dog, at det er vigtigt at overveje hvilke
opgaver og medarbejdere, som egner sig til helt eller delvist hjemmearbejde.
”Komplekse opgaver, som kræver meget samarbejde, vil selvfølgelig ikke
egne sig ret godt, men det kan fx være opgaver, der kræver ro og fordybelse.
Det er også en god ide at overveje, hvordan medarbejderen stadig kan være
en del af arbejdspladsens sociale liv, selvom han eller hun arbejder meget
hjemme. Og så skal det være en medarbejder, som er god til at spørge om
hjælp, hvis en opgave kører fast,” siger Jakob Nørgaard Bentsen.
Også et værktøj til jobcentre
I Cabis tema om hjemmearbejde er der desuden en sektion til medarbejderne
i landets jobcentre. Denne sektion indeholder tips og gode råd til, hvordan
hjemmearbejde kan blive en del af dialogen med virksomheder og borgere.
”Måske har konsulenten i jobcentret en borger, som på grund af angst eller et
fysisk handicap, har rigtig svært ved at møde fysisk op på en arbejdsplads.
Her kan hjemmearbejde måske være en mulighed og et første skridt i en
afklaring. Så med vores webtema vil vi gerne give jobcentermedarbejderne et
ekstra værktøj i værktøjskassen,” siger Jakob Nørgaard Bentsen.
Cabi afholder i december et webinar om hjemmearbejde den 9. december.
Det er målrettet medarbejdere i jobcentrene. Se mere her
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Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling
fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt

arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at
stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder
og kommuner, der ønsker at fremme:
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•

Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontaktpersoner
Ea Nielsen
Pressekontakt
Souschef
Kommunikation og marketing
eni@cabiweb.dk
4128 4126
Malene Boel Kristensen
Pressekontakt
Marketingkoordinator
Kommunikation og Marketing
mal@cabiweb.dk
2099 7771

