FRA AKTIVITETSPARAT TIL KOLLEGA
Send Flere Krydderiers tilbyder beskæftigelsesrettet opkvalificeringsforløb, der via tværfaglige metoder
styrker målgruppens arbejdsidentitet og nedbryder de svære barrierer, der hæmmer borgernes tilknytning
til arbejdsmarkedet.
MÅLGRUPPEN
Målgruppen for Send Flere Krydderiers opkvalificeringsforløb er såkaldte aktivitetsparate kvinder med ikkevestlig baggrund, der lever i særligt socialt udsatte positioner og primært i aldersgruppen 30-55 år.
Målgruppen repræsenterer den gruppe af borgere i det danske samfund, der har den laveste
erhvervsfrekvens, idet mere end 50 % af målgruppen står uden for arbejdsmarkedet.
Foruden ovenstående er det kendetegnende for størstedelen af de kvinder, der visiteres til Send Flere
Krydderiers opkvalificering, at de ikke blot har meget begrænsede danskkundskaber og manglende
uddannelse og arbejdsidentitet, men også alvorlige fysiske, psykiske og/eller sociale problemer. Flere er
desillusionerede af at have været henvist til den ene mislykkede praktik efter den anden gennem
jobcentret, og mange har svære familiære vilkår samt et meget begrænset socialt netværk.
Et væsentligt element i forhold til at styrke målgruppens arbejdsidentitet og rykke den tættere på
arbejdsmarkedet er Send Flere Krydderiers opkvalificeringsforløb, der via tværfaglige metoder nedbryder
de svære barrierer, der hæmmer målgruppens arbejdsparathed. Opkvalificeringsforløbene er rettet
specifikt mod kvinder, der i det offentlige regi kategoriseres som aktivitetsparate, hvilket betyder, at de har
betydeligt sværere barrierer i forhold til arbejdsmarkedet end jobparate borgere.
På baggrund af Indvandrer Kvindecentrets mangeårige erfaringer og nære kontakt med målgruppen er
Send Flere Krydderier bygget på en grundlæggende forståelse for de udfordringer, potentialer og behov,
der knytter sig til beskæftigelsesfremmende aktiviteter for etniske minoritetskvinder. Således bliver der i
opkvalificeringsforløbet også lagt vægt på styrkelse at personlige og sociale kompetencer, sociale forhold
og helbred.
Dette har ikke alene betydning for kvindernes egen kompetenceopbygning og livssituation, men også for
deres familier og i særdeleshed deres børn, hvis trivsel er tæt forbundet med deres mødres psykosociale
forhold. Send Flere Krydderier styrker således målgruppens forudsætninger, ikke alene for at komme i
beskæftigelse, men også for at opnå bedre levevilkår, hvilket også har en generel positiv indvirkning på
graden af behov for offentlig hjælp inden for sundheds-, social- og integrationsområdet.

DET BESKÆFTIGELSESRETTEDE OPKVALIFICERINGSFORLØB
Send Flere Krydderiers opkvalificeringsforløb er udelukkende rettet mod aktivitetsparate kvinder.
Kvinderne visiteres fra jobcentret i første omgang i 26 uger, men har mulighed for at forlænge
opkvalificeringsperioden, hvis jobcentret vurderer, at det vil være gavnligt for kvinden i forhold til at styrke
progression i forhold til beskæftigelse.
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Gennemsnitsalderen for de kvinder, der har deltaget i Send Flere Krydderiers opkvalificering er 51 år,
størstedelen kommer fra 5 følgende oprindelseslande: Tyrkiet (14 %), Pakistan (15 %), Somalia (10 %) samt
Irak (10 %) og Marokko (7 %) I gennemsnit har kvinderne været på kontanthjælp i 12 år, og 39 % af dem har
ingen erhvervserfaring. 43 % har ingen skolegang. Andre har gået i grundskole i deres oprindelsesland i
mellem 2-10 år, få har uddannelse fra oprindelsesland som fx skolelærer, og enkelte har korte uddannelser
fra Danmark som fx SOSU-assistent.
I og med, at Send Flere Krydderier er en socialøkonomisk virksomhed, der agerer på markedsvilkår som
andre virksomheder inden for café – og restaurantionsbranchen, så pågår kvindernes opkvalificering på en
rigtig arbejdsplads, hvor der hver dag er kunder, der skal betjenes i vores cafeer og hvor cateringleverancer
skal ud af huset. Det er et afgørende parameter for udviklingen af kvindernes arbejdsidentitet.
I opkvalificeringen får kvinderne desuden viden om råvarebehandling, hygiejne, egen kontrol og generelle
arbejdsgange i et professionelt køkken. Derudover er der fokus på arbejdsidentitet, kollegialt fælleskab,
motion, sundhed, danskstøtte samt kultur- og samfundsforhold. Endelig bliver kvinderne tilbudt løbende
rådgivning fra uddannede socialrådgivere, der kan afhjælpe kvinderne med de udfordringer, kvinderne har,
så kvinderne kan fokusere på den beskæftigelsesmæssige opkvalificering.
OPKVALIFICERING ER IKKE ALTID TILSTRÆKKELIG
I og med, at målgruppen er så langt fra arbejdsmarkedet, så er det Send Flere Krydderiers erfaring, at
opkvalificeringen ikke i sig selv ofte er tilstrækkelig for at få rykket kvinderne i job. Derfor arbejder Send
Flere Krydderier med en model, hvor vi i de tilfælde, hvor vi vurderer det relevant for den
beskæftigelsesmæssige progression inddrager andre jobskabende redskaber som virksomhedspraktik og
løntilskud. Her er det væsentligt at understrege, at Københavns Kommune ikke betaler Send Flere
Krydderier for at have borgere i hverken virksomhedspraktik eller i løntilskud. Det er således udelukkende
den beskæftigelsesrettede opkvalificering, kommunen betaler Send Flere Krydderier for at levere.
Det ideelle forløb, og det forløb, vi vurderer mest hensigtsmæssigt i forhold til jobskabelse ser således ud:

Løntilskud

Job på ordinære
vilkår med eller
uden supplerende
kontanthjælp

virksomhedspraktik
Opkvallificering i
Send Flere
Krydderier

internt eller
eksternt
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RESULTATER AF SEND FLERE KRYDDERIERS OPKVALIFICERINGSFORLØB
Ud af de 96 borgere, som Send Flere Krydderier har haft i opkvalificering fra Københavns Kommune i
perioden september 2013 til oktober 2018 er 13 aktivitetsparate kvinder kommet i job. 5 af disse kvinder
har været i virksomhedspraktik enten eksternt eller internt og 3 har desuden været i løntilskud internt.
Hvert opkvalificeringsforløb tilrettelægges individuelt, og det vurderes for hver enkelt borger, hvorvidt det
er hensigtsmæssigt at etablere virksomhedspraktik eller løntilskud.
3 af de 13 kvinder er stoppet i beskæftigelse bl.a. pga. sygdom. Disse kvinder har dog været i beskæftigelse
i henholdsvis 8 mdr., 1 år og 6 mdr., og 3 år og 2 mdr. To af kvinderne havde ekstern ansættelse og 1 var
ansat internt.
Alle kvinder har fået fastansættelse med et ugentligt timeantal spændende fra 6 tm. til 37 tm. Når
kvinderne ikke opnår fuld forsørgelse, får de supplerende kontanthjælp.
Nedenstående tal er en oversigt over de 13 kvinder, der på baggrund af Send Flere Krydderiers
beskæftigelsesrettet opkvalificering er kommet i job.
Opkvalificeringsforløb
send flere krydderier
10 mdr.
36 mdr.
9 mdr.
18 mdr.
14 mdr.
7 mdr.
31 mdr.
14 mdr.
8 mdr.
13 mdr.
12 mdr.
10 mdr.
6 mdr.

Virksomhedspraktik
nej
ja
ja
ja
nej
nej
nej
Nej
ja
ja
nej
Nej
Nej

Løntilskud
ja
nej
nej
ja
nej
nej
nej
nej
Nej
ja
Nej
Nej
Nej

Ansættelse
37 mdr. (øget fra 34 til 37 t. ugentligt)
18 mdr. (10 t. ugentligt)
8 mdr. (25 t. ugentligt)
5 mdr. (10 t. ugentligt)
22 mdr. (øget fra 8 tilm20 t. ugentligt)
19 mdr. (30 t. ugentligt)
12 mdr. (6 t. ugentligt)
13 mdr. (12 t. ugentligt)
20 mdr. (øget fra 15 til 25 t. ugentligt)
1 mdr. (25 t. ugentligt)
13 mdr. (øget fra 6 til 17,5 t. ugentligt)
4 mdr. (øget fra 10 til 25 t. ugentligt)
2 mdr. (15 t. ugentligt)

Oversigt over den beskæftigelsesmæssige udvikling af aktivitetsparate kvinder med ikke-vestlig baggrund, der har
deltaget i send flere krydderiers beskæftigelsesrettede opkvalificering 2013-2018
Antal borgere i forløb

96

Antal borgere, der efter forløb i Send Flere Krydderiers
opkvalificering vurderes jobparate af Send Flere Krydderier

27

Antal borgere, der er efter forløb i Send Flere Krydderiers
opkvalificering vurderes jobparate af Send Flere Krydderier,
og som herefter er kommet i job

13
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Udover de 13 kvinder, som er kommet i arbejde efter endt opkvalificering, har Send Flere Krydderier siden
virksomhedens etablering desuden ansat 1 jobparat kvinde, 1 aktivitetsparate kvinder, 1 selvforsørgende kvinde samt
1 flygtning fra Syrien, som ikke har deltaget i opkvalificeringen, men er blevet ansat idet, de tidligere har været
frivillige brugere af Indvandrer Kvindecentret. Således er antallet af ansættelser fra målgruppen i Send Flere
Krydderier i alt 17.

HVILKEN SAMFUNDSØKONOMISK VÆRDI SKABER SEND FLERE KRYDDERIER?
I perioden 2013-2018 har vi leveret beskæftigelsesrettet opkvalificering til aktivitetsparate kvinder med ikke-vestlig
baggrund til Københavns Kommune. I alt har kommunen betalt 3.970.000 kr. for denne ydelse. Beregner vi indsatsens
sociale værdi på baggrund af Den Sociale Kapitalfonds onlineværktøj, vurderes det at jobskabelse for 13
aktivitetsparate kvinder i min. 3 mdr., over en periode på 6 år har en samfundsøkonomisk værdi på 5.447.000 kr.
Værdien mellem stat og kommune fordeles således, at for staten er gevinstpotentialet opgjort til 871.000 kr., mens
det for kommunen er 4.576.000 kr.
Tager vi alle de borgere, som Send Krydderier har fået i arbejde fra målgruppen dvs. 17 borgere bliver
gevinstpotentialet 7.123.000 kr. over 6 år med en fordeling til staten for 1.139.000 kr. og kommune 4.576.000 kr.

OM SEND FLERE KRYDDERIER

Send Flere Krydderier, der er Indvandrer Kvindecentrets socialøkonomisk virksomhed, tilbereder og sælger
mad med afsæt i etniske minoritetskvinders kogekunst. Virksomhedens formål er at vokse og skabe
arbejdspladser.
Send Flere Krydderier har 4 følgende kommercielle forretningsområder:





Catering: ekstern levering af mad til både private – og virksomhedskunder
Spiseri: daglig café- og restaurationsdrift i VerdensKulturCentret og i Nørrebrohallen
Mødeforplejning: for virksomheder og foreninger, der afholder møder, receptioner og kulturevents
i VerdensKulturCentret og i Nørrebrohallen
Lokaleudlejning: private og virksomheder kan leje af Send Flere Krydderiers caféer inkl. forplejning
til bl.a. fester, receptioner og møder

Derudover leverer Send Flere Krydderier på baggrund af et offentligt udbud leverer Send Flere Krydderier
beskæftigelsesrettet opkvalificering til Københavns Kommune. Her agerer Send Flere Krydderier på lige for
med andre aktører på beskæftigelsesområdet. Dette forretningsområde udgør knap 20 % af Send Flere
Krydderiers samlede omsætning.
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