
Agenda: 
1. Leanere tjenester

2. Kundeverdi

3. Verdistrøm

4. Forbedringer

5. Læringskultur

AFT Konferansen 01.11.21



• Positiv identitet
• Bedre selvtillit, selvbilde
• Meningsfylt liv
• Stadige bekreftelser på at du 

er god
• Bidrar til samfunnet og blir 

betydningsfull for andre
• Realisere seg selv
• Økt deltakelse og økt 

fellesskap
• Får kompetanse

Jobbsøkeren Veien Jobben

Utgangspunktet

LEAN



78%

64%

56% 55%

48%

2021 2020 2019 2018 2017

Jobb/utdanning

Implementering 
av Lean

Har fokus på Lean fungert?



Hva er Lean

• Kundeverdi. Hvilke aktiviteter gir nytte for kunden?
• Identifiser verdistrømmen: Etabler og implementer prosesser som 

frembringer det som har mest verdi for kunden.
• Skap flyt i prosessene: Sørg for at prosessene gir best mulig flyt og 

kunden får resultatet raskt og kostnadseffektivt.
• Eliminer sløsing. Identifiser forhold som hindrer god flyt.
• Kontinuerlig forbedring. Skap synlighet rundt resultater og jobb for 

kontinuerlige forbedringer.



ArbeidsgiverJobbsøker

Nav

Veileder

- Nav Tiltak 
- Nav lokalkontor 
- Navveileder

- Arbeidsgivere som 
ønsker 
arbeidspraksis 

- Arbeidsgivere som 
har behov for 
ansettelse 

- Jobbsøker som 
vil i arbeid 

- Jobbsøker som 
vil ha uføre 

- Jobbsøker som 
er ambivalent

Hvem er kunden i AFT? 



NAV som kunde 

Nav tiltak forventer: 

• At tiltaksarrangør  
leverer som bestilt 
i hht. til  kravspek. 

• At jobbsøker følger 
krav til oppmøte, 
oppstart, 
avslutning osv. 

Nav lokal forventer

• Samarbeidspartner 
som kan hjelpe med 
å få flere ut i lønnet 
arbeid og utdanning 

• Ikke like opptatt av 
AFT-forskriften og 
kravspesifikasjonen. 

Navveileder forventer

• Har behov for å få 
flest mulig brukere 
ut i aktivitet

• Ønsker en 
løsningsorientert 
samarbeidspartner, 
og er ikke opptatt av 
målgruppe og hva 
slags brukere 



Identifiser prosessen – skap flyt – fjern sløsing
Kravspesifikasjonen

Avklaring av ressurser og 
yrkesmål

Arbeidsutprøving i et 
tilrettelagt og skjermet 
arbeidsmiljø

Tilrettelagt opplæring 
med sikte på å oppnå 
reell og formell 
kompetanse

Tilrettelagt 
arbeidstrening og 
oppfølging i ordinært 
arbeidsliv

Prosess

Oppstart
Avklaring og 
kartlegging
Karriereveiledning
Jobbsøk

Arbeid skjermet 
eller ordinært

Arbeid skjermet 
eller ordinært

Arbeid ordinært
Avslutning

Oppgaver –
Hva skal skje?

Inntakssamtale
Statussamtale
Ressurskartleg
ging
Karriereveiledn
ing
CV, søknad, osv

Hvordan

Individuell
e 
samtaler

Dokumen
tasjon

Kontrakt
Onboardi
ng
Ressurska
rtlegging
Karrierepl
an
Plan til 
NAV

Osv

Tidsfrist

1. Dag 
Melding 
om 
oppstart

4 uker 
Plan til 
NAV

Osv



Prosessen baklengs Forbedringsområder Løsninger

Resultatet er jobb/utdanning Måloppfyllende.
Få starter med utdanning

Opplæringskontor

Arbeidstrening og opplæring eksternt Systematisk oppfølging Onboardingsplan
Oppfølgingsplan

Arbeidstrening og opplæring internt Bedre informasjonsflyt Standardisere og tydeligjøre 
nåværende system

Kompetanse jobbsøk OK
Karriereveiledning OK
Status helse og livssituasjon Jobbsøkere hemmeligholder Skape relasjon og tillit i veiledningen

Inntak Bestillinger som ikke innfrir 
kravspesifikasjonen. Det vil si feil 
målgruppe blir søkt inn i for stor grad. 
Hvordan få riktig målgruppe?

Informasjon til NAVkontor om tiltaket
Tilbud om å drøfte saker før innsøking
Tilbud om omvisning for jobbsøkerne 
og hva vi kan tilby

Bestilling fra NAV Tilstrekkelig informasjon mangler Informasjonsmøter
Kommunikasjon tlf

Kontinuerlig forbedringer



Første 
salgsmøte 

Jobbmatch Praksis-
oppstart 

Onboarding
(praksis)

Evaluerings-
møte etter 1 
måned 

Mål med møte
Bli kjent med 
leder og bedrift

Praksisintervju med 
arbeidsgiver og 
jobbsøkere

Lage en 
opplæringsplan for 
praksisen, og gi 
jobbsøkere 
nødvendig 
informasjon

Oppfølgning i 
praksis. Sikre 
progresjon i 
opplæringen. 

Arbeidsgiver 
ansetter jobbsøker. 
Behov for mer 
praksis. 

Dokumentasjon Kartleggings-
skjema

CV, kandidat-
oppsummering

Opplæring-plan 
Praksiskontrakt 

Opplæringsplan Opplæringsplan
Ansettelses-
kontrakt 
Praksiskontrakt 

Tidsbruk 30 – 60 minutter 30 – 60 minutter 30 – 60 minutter 1 møte i uken. 
Samtaler på telefon 
ved behov. 

30 – 60 minutter

Arbeidsgiver som kunde: 
- fra første møte til ansettelse 



Verdistrøm for arbeidsgiver

• Fra kaos til forutsigbar prosess
• Grundig kartlegging av arbeidsgivers behov
• Systematisere og sette klare mål for hvert enkelt møte.

• Veileders rolle:
• Veileders ansvar å fjerne unødvendig tid i praksis
• Arbeidsgivere varierer veldig i evnen til å lage opplæringsplaner og holde tidsfrister
• Sikre progresjon i opplæringen.
• Avslutte praksis hos arbeidsgivere som ikke ansetter



Videre relasjonsutvikling hos 
arbeidsgiver

• Hvordan sikrer vi at relasjonen til arbeidsgiver ikke forsvinner etter 
endt praksis? 

• Med en arbeidsgivertavle som sikrer videre kontakt

Arbeidsgiver Veileder Første 
salgsmøte 

Praksis innen Viktig for 
arbeidsgiver

Kontakt 
hyppighet 

Bedrift 1 Kantine Månedlig

Bedrift 2 Produksjon Ukentlig

Bedrift 3 Salg Årlig



1,3

2,1

1,81,8
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Antall hospiteringer per kandidat

Resultater av arbeidsgivers verdistrøm 
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Verdistrøm jobbsøker
Prosessen hos oss Karriereveiledning, 

Jobbsøk
CV, søknad, intervju

Opplæring Hospitering Mål 
Jobb/ utdanning

Tid Innen 4 uker Innen 5 uker Innen 12 uker Innen 9 mndr

Hva som gir kundeverdi for jobbsøker

Hva er ditt mål og ønsker?
Hva vil du jobbe med (yrkesvalg)?
Hva trenger du for å komme dit?
Hva kan du starte med selv?
Hva vil du ha hjelp til?

Jobbsøkers plan som en del av Plan 
til NAV



-Den daglige oppfølgingen av verdistrømmen eller prosessen
• Synliggjøre, skape en åpen prosess
• Lett å følge hver jobbsøkers bevegelse i prosessen
• Nødvendige prosesselementer tidfestes
• Framdriften til hver kandidat monitoreres
• Ved avvik settes det inn individuelle tiltak for å ivareta framdriften 

tilpasset kandidatens behov. 

Et fora for veiledere å dele opplevelser, og få hjelp i vanskelige saker, 
utvikle seg faglig, identifisere hvor organisasjonen trenger 
kompetansepåfyll.

CV Karriere-
plan

Jobbsøknad 
intervju

Plan til NAV Opplæring Hospitering Jobb

Frist Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 12 9 måneder

Kandidat 1

Kandidat 2

Tavlemøter for bedre flyt



Hva må vi leve med? (Utenfor vårt mandat)
• Arbeidsmarkedet i regionen
• Kandidatene vi får fra NAV
• NAVs retningslinjer

Hva kan vi gjøre noe med?
• Måten vi jobber med kandidatene
• Hvordan vi samhandler oss i mellom
• Hvordan vi jobber med arbeidsgivere, salg og relasjonsbygging
• Oppfølging på arbeidsplassen
• Samhandling med NAV
• Strukturer tid, prosess, rutiner, prosedyrer
• Markedsføring av tjenester

Kontinuerlig forbedring der det er mulig



Læringshjulet PUKK

1. Planlegge
-Sett mål

2. Utføre
-Metoden for 

å nå målet

3. 
Kontrollere
-Evaluere

4. Korrigere
-Endre og

Standardisere
Organisasjonsnivå og 
individnivå



Utfordring
Umotiverte 
kandidater

Løsning
Motivasjonskurs

Positiv effekt
Motivasjonen økte
Særlig for de som 
kom rett ut i praksis 
etter kurset

Negativ effekt
Motivasjonen dalte 
hvis man ikke kom 
raskt ut i praksis

Kurset tok tid og 
forsinket prosessen

Vente på oppstart av 
neste kurs

Ny løsning
Øke salget

Kortere kurs

Positiv effekt
Større nettverk 
av arbeidsgivere 

Raskere ut i 
arbeidslivet

Negativ effekt
Fortsatt for lang 
tid brukt på kurs

Ny løsning
Kursene tilpasses 
mer individuelt, 
gjennomfører 
kun hva 
kandidaten har 
behov for.

Fleksibelt kurs, 
ikke 
gruppeoppstart 
men individuell 
oppstart.

Resultat: Raskere ut i arbeidslivet, økt motivasjon, flere i jobb

Eksempel på forbedring organisatorisk



Sett deg et individuelt mål

T - Tydelig
U - Utfordrende
R - Realiserbart
M - Målbart
A - Aksept (et ønske om å nå målet)
T - Tidfestet



Veiledernivå                    Lag en Jeg-plan
Eksempel på Jeg-plan for salgsforbedring.
1. Mål: Jeg trenger flere kunder. Jeg vil rekke flere henvendelser per uke og tallfester dette til 10 per uke.
2. Metode: Script i salgshåndboken. Mailchimps.
3. Evaluere: 
• Nåværende salgsutfordringer er at det tar tid å finne nye bedrifter. 
• Ønsker å rekke flere bedrifter. Bør jobbe mer systematisk med relasjonspleie for å få til flere tjenester 

hos nåværende kunder.
• Tar noen ganger litt tid å komme i salgsmodus, avbrytes ofte av andre gjøremål/henvendelser.
4. Korrigere:
• Lage egen mal for telefoni som jeg selv er komfortabel med og har tro på.
• Starte med Salgs- og Leadsmodul i Recman?
• Beholde en fast dag til salg for å redusere avbrytelser. Bestemme dagen selv?
• Relasjonspleie: Utarbeide flere grunner til å ta kontakt igjen utover smalltalk og som har verdi for 

bedriften. Nyhetsbrev, interessante kandidater, relevante nyheter



Handling og resultat
Hva må iverksettes?
Hva kan jeg gjøre? Hva avhenger av andre? Ta utgangspunkt i det du kan gjøre.

Resultat: Veileder lagde sin egen salgspitch.

Presenter deg selv Hei. Det er Børge fra Follo Futura. Vi jobber med å inkludere 
folk i arbeidslivet.

Fortell om problemet Mange arbeidsgivere får ikke tak i de rette ansatte og vi har 
jobbsøkere som vil ha jobb. 

Forklar løsningen din Gjennom arbeidspraksis kan du få prøve ut en jobbsøker 
kostnadsfritt for å se om han har de kvalitetene du ser etter.

Løsningens effekt Du blir godt kjent med personen før du ansetter, får god tid 
til opplæring og av erfaring vet vi de blir veldig lojale ansatte.

Neste steg Har dere tid til å møte meg til en halvtimes prat hvor vi ser 
litt mer på dette?

Ved avslag: Kan jeg få sende deg litt informasjon hvis det 
skulle dukke opp et behov senere?



Måling av utvalgte indikatorer gir oss svar på hva vi gjør riktig og hva som bør endres

Gir oss mulighet til  å sette inn tiltak der det trengs.

Uten måling vet vi ikke hva som fungerer.

Transparent - Hele organisasjonen ser hvordan vi ligger an og hvor skoen trykker.

Månedlig måling gjør at vi kan bli oppmerksom tidlig

Målinger - som en del 
av forbedringsarbeidet
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Jobb/utdanning Ikke måloppfy llende Antall/alle

Oppholdstid og sluttårsak

18%

41%

51%

Jobb gjennom utlyst stil ling Fast stilling Vikariat

Arbeidstilknytning

Tallenes tale – hva forteller de oss?
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Annet

Ikke oppgitt

Muskjel- og skjelett

Minoritetspråklig

Ungdom

Psyk utv hemmet

Psykiske lidelser

Menn

Kvinner

Målgrupper gjennomført tiltak

0%

58%

89%

78%

61%

72%

0%

64%

71%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Misbruk

Annet

Ikke oppgitt

Muskjel- og skjelett

Minoritetspråklig

Ungdom

Psyk utv hemmet

Psykiske lidelser

Menn

Kvinner

Målgrupper i jobb/utdanning

Jobb 
87 %

Utdanning 
13 %

Andel jobb og utdanning

Jobb Utdanning 0 5 10 15 20 25 30

Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon
Arbeid i kombinasjon med andre ytelser fra…

Arbeid i kombinasjon med gradert…
Arbeid med uførepensjon og bonuslønn

Kjeding til andre arbeidsrettede tiltak i regi…
Søkt/fått uførepensjon

Utdanning-dekket av NAV
Annet (militæret, svangerskap, flyt tet etc)

Utdanning-egenfinansiert
Andre aktive til tak i samråd med NAV; som…

Arbeid med lønnstilskudd
Avbrutt eller avsluttet på grunn av  sykdom

Arbeid uten lønnstilskudd

Sluttårsaker



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Are

Ole-Bjørn

Ada

Bjørn

Børge

Harald

Marte Marie

Morten

Ragnhild

Rebekka

Vegard

Marte

Måloppnåelse veileder

Barne- og 
ungdomsarbeid

8 %

Butikk- og salgsarbeid
23 %

Bygg og anlegg, 
Håndverk

8 %

Helse, pleie og 
omsorg

5 %

Industriarbeid (lager 
og produksjon)

15 %

Kontorarbeid
5 %

Serviceyrker og annet 
arbeid
33 %

Undervisning
3 %

BRANSJER



1. Støttende læringsmiljø 
• Psykologisk trygghet 
• Anerkjenne ulikhet 
• Åpenhet for nye ideer 
• Tid til refleksjon 

2. Læringsprosess og metodikk 
• Eksperimentere 
• Samle data 
• Analysere 
• Drive opplæring og trening 
• Informasjonsdeling

3. Ledelse som styrker læring
• Dialog og meningsbrytning
• Åpne spørsmål og refleksjon 
• Anerkjenner andre 

synspunkter
• Setter av tid til kontinuerlig 

forbedringsarbeid 

Støttende 
læringsmiljø

Ledelse som 
styrker læring

Læringsprosess 
og metodikk

Utvikle en lærende organisasjon



Resultatet av implementering av LEAN 

Deltaker Nav

Fokus på jobbmuligheter
Deltakeroptimalisert prosess
Større sannsynlighet for lønnet arbeid og/eller utdanning

Oppdatering på progresjon i tiltaket
Tettere samarbeid med NAV-veileder
Raskere på ballen når det mangler progresjon
Raskere ut i praksis à raskere i lønnet arbeid 

Veiledere Arbeidsgiver

Løsningsorienterte team 
Bistår hverandre med arbeidsgivere og tips 

Mindre «ensom» prosess

Bedre kartlegging av bedrifter
Riktig deltaker til riktig bedrift 
Klare forventninger til arbeidsgiver

Flere arbeidsgivere som vil ha kandidater enn vi 
kan tilby



Forbedringsområder 
• Formidle flere kandidater inn på utdanning
• Follo Futura Holding har etablert Opplæringskontor
• Bli enda bedre på salg- og relasjonsbygging med arbeidsgiver
• Mer frekvente tilfredshetsmålinger av kandidater (og kanskje NAV-veiledere?)
• Utvikle mer digitale arbeidsverktøy    
• Serve arbeidsgivere når vi ikke har rette kandidater ved å systematisere samarbeid med NAV og andre 

inkluderingsbedrifter i regionen.



Da er det bare å kopiere oss, og starte 
med LEAN?  

• Er ikke helt sånn det funker…
• Hver enkelt organisasjon og bedrift har forskjellig kultur og 

fokusområde 
• Det som fungerer hos oss, kan bli helt feil hos dere
• Lesetips før man starter med LEAN: 

• Wig, Bjarne B.:  LEAN: Ledelse for lærende organisasjoner 
• Modig & Åhlström: Dette er LEAN: Løsningen på effektivitetsparadokset


