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Introduktion

HVORFOR FREMME
TVÆRGÅENDE INITIATIVER?
et virke – og som citaterne viser, ser flere potentiale i at

EFTERSPURGT VIDEN PÅ
DET BOLIGSOCIALE FELT

samarbejde mere på tværs, så de sammen kan løfte områ-

Netværksdannelse er en grundsten i det boligsociale

derne og skabe bedre tiltag for beboere.

arbejde, hvor fokus er på at få flere organisationer til at

Samarbejdet med andre aktører i
området er vigtigt, fordi vi kan mere, når vi
går sammen. Ved at henvise til hinanden
og arbejde sammen om projekter er vi med
til at bygge bro mellem de lokale tilbud og
områdets beboere.

I landets udsatte boligområder har mange organisationer

Boligsocial medarbejder

kraft og løse boligområdernes udfordringer. Det gælder

Vi ser muligheder i at engagere os
mere lokalt. Især alle de beboerdrevne
foreninger og netværk er interessante og nye
for os, hvis vi kan hjælpe dem på forskellig
vis. Det kan være at reklamere for deres tiltag
eller bidrage med sponsorting til dem.

arbejde sammen og lave indsatser i fællesskab. I praksis er
I tråd med det fremhæver forskningen områdebaseret

det dog en svær opgave for boligsociale medarbejdere, fordi

samarbejde som en vej til at styrke lokal sammenhængs-

der er så mange interesser og fagligheder på spil.

samarbejde på tværs af professionelle og civile organisa-

Derfor efterspørger de viden om, hvordan helhedsplaner

tioner om initiativer for borgere. Brede samarbejder skaber

med boligsocialt indhold (herefter benævnt helhedsplaner)

mere helhedsorienterede og innovative indsatser, fordi

konkret kan styrke arbejdet med at fremme tværgående

flere bidrager med forskellige fagligheder, perspektiver og

samarbejde. Herunder hvordan de kan engagere flere slags

kompetencer (Aagaard m.fl. 2014; Agger & Andersen 2018;

organisationer i fælles tiltag og sikre kendskab til dem i

Aner & Mazanti 2017).

boligområdet. Endelig ønsker de eksempler på succeser
såvel som udfordringer ift. at skabe lokalt engagement og

Både lokale aktører og forskningen har altså et skærpet
blik for at få flere på banen og skabe bedre muligheder for
samarbejde på tværs i de udsatte boligområder.

Erhvervsdrivende
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mulige løsninger på det svære.

INDBLIK I LOKALE DRIVKRÆFTER
OG KONKRETE VÆRKTØJER
For den boligsociale indsats er det altså relevant at undersøge, hvad der driver lokalt engagement og samarbejde på
tværs af udsatte boligområder. Samtidig vil vi gerne klæde
helhedsplaner bedre på til at få flere til at arbejde sammen
og styrke de tværgående initiativer.
Denne håndbog stiller derfor skarpt på, hvad der får forskellige organisationer til at arbejde sammen med andre om
initiativer for og med borgere. Håndbogen giver boligsociale
medarbejdere indsigt i, hvad der kommer ud af, og hvad der
har betydning for organisationers lokale engagement, ligesom de får konkrete værktøjer – og et specielt udviklet værdispil – til at involvere flere på tværs. Det gør vi i tre temaer:
1. Værdien for organisationer af tværgående initiativer
2. Det fremmer tværgående initiativer
3. Løsninger på det svære ved at få flere på banen
Håndbogen henvender sig til medarbejdere inden for det
boligsociale felt, der ønsker at fremme og styrke tværgående samarbejde i udsatte boligområder. Vi håber, at håndbogen giver brugbar inspiration til det arbejde.
Rigtig god læselyst!
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HVORFOR EN BOLIGSOCIAL OPGAVE?

HVAD MENER VI?

Boligsociale medarbejdere har særlige styrker og gode forudsætninger for at

Lokal sammenhængskraft er, når organisationer og beboere i et boligområde

involvere flere organisationer i tværgående initiativer i de udsatte boligområder.

udvikler sociale netværk og fællesskaber på tværs, som bygger på tillid, fælles
normer og respekt på trods af forskellighed. Denne gensidighed gør professi-

Det skyldes bl.a.:

onelle og civile i stand til at handle sammen om at skabe positiv, lokal udvikling

• At det boligsociale arbejde har fokus på at styrke lokale netværk og relationer

(Agger & Jensen 2015; Dahl 2006).

til andre organisationer (Aner & Mazanti 2017).
Borgerrettede og tværgående initiativer er kontakt- og samarbejdsflader

• At helhedsplaner har bred erfaring med at løse komplekse problemstillinger i

mellem forskellige organisationer målrettet borgere. Omdrejningspunktet for

samarbejde med andre.

initiativerne er derfor folk, der enten bor eller færdes i boligområdet.

• At boligsociale medarbejdere er lokalt forankrede og har stort indblik i lokale
organisationer i boligområdet.

Lokalt engagement er, når aktører ser værdi i at udvikle boligområdet og invol-

• At helhedsplaner typisk har mange snitflader og et stort netværk i lokalområdet.

vere sig i tværgående initiativer. Det sker ved, at de investerer ressourcer såsom
Det åbner døre for bl.a.:

tid, særlige kompetencer, økonomiske midler og lokal viden i samarbejder med

• At sætte folk i forbindelse med hinanden.

andre.

• At udbrede gensidigt kendskab.
• At styrke samarbejdet på tværs.

Områdebaseret samarbejde er lokale tiltag på tværs af faggrænser og sekto-

• At facilitere opstart af nye samarbejder.

rer. Det dækker over mange former for kontakt mellem organisationer – alt lige

• At henvise til relevante aktører og indsatser.

fra ad hoc-videndeling, uformel udlån af lokaler til formaliserede samarbejder om
at lave nye indsatser sammen.

Læs resten af håndbogen, og bliv klædt på til at få flere på banen.
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SÅDAN HAR VI GJORT

Vi satte rammerne for workshoppen, men det var aktø-

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2019 og bygger på

rerne selv, der definerede indholdet – altså hvad der er

DEL AF EN UNDERSØGELSESRÆKKE

tre elementer:

centralt, betydningsfuldt og udfordrende ift. at engagere

CFBU er i gang med at lave en række udgivelser,

sig lokalt. Det skete gennem en række øvelser, der er inspi-

der sætter områdebaseret samarbejde under lup.

1. AFDÆKNING AF VIDENSBEHOV

reret af de inddragende metoder Most Significant Change,

Det gør vi gennem fire undersøgelser, der belyser

For at få indblik i, hvilken viden boligsociale medarbejdere

Appreciative Inquiry og fremtidsværksted. Som supplement

emnet fra forskellige vinkler:

efterspørger til at fremme tværgående samarbejde, har

til workshoppen har vi foretaget opfølgende interview med

vi foretaget en rundspørge. Vi har talt med otte helheds-

enkelte organisationer. Disse har haft fokus på at udfolde,

Mapping af boligområdets ressourcer (2017) . Vi

planer, som arbejder med – og selv indgår i – tværgående

hvad det skaber af værdi og motivationen for at lave tvær-

viser, hvordan kortlægning kan bruges som et

samarbejde med lokale aktører i udsatte boligområder. Ud

gående tiltag.

arbejdsredskab til at skabe overblik over lokale
aktører og styrke tværgående samarbejde i

fra deres vidensbehov og ønsker til indhold har vi tilrettelagt

udsatte boligområder.

undersøgelsen og fokuseret håndbogen, så den er anven-

De kvalitative data er efterfølgende kondenseret og analy-

delsesorienteret for det boligsociale felt.

seret via en såkaldt framework-analyse.

2. MEDSKABENDE DATAINDSAMLING

3. FAGLIG OG BOLIGSOCIAL KVALIFICERING

Vi identificerer forskellige typer af medborgercen-

Medborgercentre i udsatte boligområder (2019).
MED LOKALE AKTØRER

Undervejs i undersøgelsen har vi gennemført to sessions

tre i udsatte boligområder og udfolder her poten-

Undersøgelsen bygger på ni – både professionelle og fri-

med analysevirksomheden SocialRespons, hvor vi har præ-

tialer for tværgående samarbejde mellem lokale

villige – organisationers konkrete erfaringer med at lave

senteret vores datamateriale og analyseresultater. Her har

aktører.

tværgående initiativer for borgere og engagere sig lokalt.

vi modtaget faglig sparring på formidling af undersøgelsens

Organisationerne har vi identificeret og udvalgt ud fra målin-

indsigter, som er indarbejdet i håndbogen.

Igangværende undersøgelse af, hvilken betydning
det har for samarbejdet på tværs af aktører, at der

ger af lokale samarbejdsrelationer fra CFBUs igangværende
For at sikre den boligsociale relevans og anvendelighed

åbner et medborgercenter. Med et medborger-

har Louise Hou Kragh fra helhedsplanen med boligsocialt

center på Frederiksberg som case, måler vi, i hvor

Vi har samlet alle organisationerne til en større, medska-

indhold i Randers Nordby givet os kyndig kvalificering og

vid udstrækning der skabes nye og stærkere sam-

bende workshop, hvor de sammen har skabt viden om

kommentarer på håndbogen og tilknyttede værktøjer, som

arbejdsrelationer i boligområdet.

drivkræfter, barrierer og løsninger for at lave initiativer for

også er inkorporeret.

undersøgelse i et boligområde på Frederiksberg (se boks).

Flere på banen (2019, indeværende publikation).

borgere med andre.
Vi takker alle involverede for at dele deres gode erfaringer,

Med afsæt i samme boligområde på Frederiksberg

svære udfordringer og faglige indsigter.

undersøger vi, hvad der har betydning for og kommer ud af lokalt engagement og samarbejde på
tværs af forskellige organisationer.
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Baggrund

ERFARINGER FRA ET BOLIGOMRÅDE
MED LOKALT ENGAGEMENT
På ydre Frederiksberg tårner høje betonhuse sig op side om
side med kraner og stilladser. Det er et boligområde i fuld
gang med byudvikling og kvarterløft, der skiller sig ud fra

ERHVERVSDRIVENDE
MENY Domus Vista

Apoteket Lille Bjørn

særligt det udsatte boligområde Søndermarkskvarteret, der
har en helhedsplan. Længere nede ad vejen ligger højhuset

Omdrejningspunkt for vores undersøgelse er dette område

Medborgercentret
Norden Plads

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

landet ved at være geografisk afgrænset og isoleret fra det
omgivende byliv. Ligesom andre steder er boligområdet på

BOLIGRELATEREDE ORGANISATIONER
Frederiksberg forenede
Boligselskaber (FFB)

Boligsocial helhedsplan for
Søndermarkskvarteret

borgere. De har et fælles ønske om at styrke området ved at
fremme deres tværgående samarbejde og på sigt åbne det

FRIVILLIGE ORGANISATIONER
Røde Kors

Bydelsmødre

kultur-, fritids- og uddannelsesområdet, boligrelaterede
organisationer med tæt kontakt til boligområdets udsatte
beboere, frivillige organisationer med stor ekspertise
mål at tale beboernes sag. Samlingen af organisationer
repræsenterer desuden en blanding af praktikere, ledere
og frivillige med enten fysisk base lokalt i boligområdet
eller andetsteds i byen.

BEBOERDREVEN FORENING
Afdelingsbestyrelsen i Tartuhus

mere op. Ud af det samlede netværk af lokale aktører tager
vi afsæt i følgende organisationer (se figur 1).

artede aktører: Erhvervsdrivende med en virksomhed at

i frivillighed og en beboerdreven forening med det for-

Frederiksberg også kendetegnet ved et væld af forskellige
organisationer, der på kryds og tværs laver initiativer for

Organisationerne udgør en bred samling af forskelligdrive, kommunale institutioner med opgaven at forvalte

på Frederiksberg – der på trods af sin beliggenhed midt i en
pulserende storby ligner andre udsatte boligområder rundt i

bidrage med forskelligartede perspektiver på, hvordan

KOMMUNALE INSTITUTIONER

Domus Vista med indkøbsmuligheder, behandlings- og træningsfaciliter og et medborgercenter i stueetagen.

repræsentanter for lokalt engagement. De kan hver især
man kan styrke samarbejde på tværs.

resten af byens finere villakvarterer og lejlighedskomplekser.
Den mest udbredte boligform her er almennyttig. Det gælder

Vi har valgt netop disse organisationer, fordi de er

Figur 1. Oversigt over organisationer i undersøgelsen
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Som netværkskortet viser, har organisationerne mange
samarbejdsflader med andre om initiativer for borgere. Hver
streg på kortet illustrerer ét konkret samarbejde. Tilsammen
har de samarbejdsflader med 56 forskellige aktører, som
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING (UU)

næsten alle er i boligområdet. De tværgående samarbejder
dækker over mange former for kontakt mellem organisationer – alt lige fra videndeling, henvisning til hinanden, sponBYDELSMØDRE

sorater til arrangementer, udlån af lokaler til formaliserede
samarbejdsprojekter. Af eksempler på gode samarbejdserfaringer på Frederiksberg kan vi nævne:

RØDE KORS

BOLIGSOCIAL
HELHEDSPLAN FOR
SØNDERMARKSKVARTERET

• Den lokale folkeskole har et alsidigt samarbejde med helhedsplanen om bl.a. en lektiecafé, den kriminalpræventive
indsats for unge og områdets børnefamilier.
• Flere organisationer bidrager i fællesskab til, at områdets

MEDBORGERCENTRET
NORDEN PLADS

unge får lommepenge- og fritidsjobs. Fx henviser UU,
erhvervsdrivende og plejehjemmet unge i målgruppen til
hinanden.
• Det lokale medborgercenter udlåner lokaler, så især

FREDERIKSBERG FORENEDE
BOLIGSELSKABER (FFB)

beboerdrevne foreninger i boligområdet kan gennemføre
lokale aktiviteter og holde møder på tværs.
• Blandt lokale organisationer er der et bredt ønske om
at koordinere det tværgående arbejde i højere grad og

APOTEKET LILLE BJØRN

etablere et bredt netværk til formålet.
MENY DOMUS VISTA

ERHVERVSDRIVENDE

Jo flere streger, der går ud fra organisationerne på net-

KOMMUNALE INSTITUTIONER

værkskortet, jo flere tværgående samarbejder indgår de i.

AFDELINGSBESTYRELSEN
I TARTUHUS

Særlig medborgercentret, helhedsplanen og FFB er kerne-

BOLIGRELATEREDE
ORGANISATIONER

aktører med mange snitflader til andre. Afdelingsbestyrelsen

FRIVILLIGE ORGANISATIONER

i Tartuhus og apoteket er modsat placeret mere for sig selv

BEBOERDREVNE FORENINGER

i netværket. De indgår i færre tværgående initiativer, men

ANDRE AKTØRER

vil gerne gøre det mere. For deres vedkommende er der et
uforløst potentiale i at blive inddraget i flere lokale tiltag.

Figur 2. Netværkskort over samarbejdsflader på tværs
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KONKRET SAMARBEJDE ML.
AKTØRER OM BORGERE

TVÆRGÅENDE INITIATIVERS
BIDRAG I BOLIGOMRÅDET
Litteraturen har udbredt fokus på samarbejde på tværs af sektorer som en måde at skabe positiv udvikling i udsatte boligområder
på (Agger m.fl. 2016; Temkin & Rohe 2010 [1998]). Det stemmer overens med vores undersøgelse, der viser, at organisationer har en
fælles drivkraft for at engagere sig lokalt: Tværgående initiativer giver dem bedre mulighed for at udvikle boligområdet i en positiv
retning.
Afsnittet zoomer ind på de bidrag, fælles tiltag skaber i boligområdet. Vi beskriver, hvordan organisationerne på Frederiksberg oplever, at deres samarbejde med andre konkret skaber bedre vilkår for borgere og gør området mere attraktivt og sammenhængende.
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LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT

LOKALT EJERSKAB

Fælles initiativer er med til at skabe sociale netværk og

Når flere organisationer og beboere engagerer sig og

fællesskab mellem borgere og professionelle i boligområ-

deltager i lokale projekter, tiltag og tilbud, skaber det et

det. Når flere organisationer går sammen, kan de tiltrække

større ejerskab til boligområdet. Det gør, at alle passer

flere borgere. Det skaber møder på tværs af alder, køn,

bedre på fælles steder og udendørsarealer samt får en

etnicitet og bopæl, og giver borgere mulighed for at opleve

større ansvarsfølelse over for andres ve og vel i området.

sammenhold og naboskab. Områdebaseret samarbejde

Organisationerne oplever, at det gør boligområdet mere

bidrager også til, at organisationer på tværs af sektorer

trygt at bo og færdes i.

knytter bånd og får øjnene op for, hvordan de bedst kan
supplere hinanden. Det kan bidrage til at igangsætte flere

LOKAL KVALIFICERING AF TILBUD

lokale initiativer.

Samarbejde om borgerrettede initiativer fremmer, at

LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT

LOKAL
KVALIFICERING
AF TILBUD

TVÆRGÅENDE
INITIATIVER

LOKAL
TILTRÆKNING

beboere bliver sat i forbindelse med relevante tilbud med
LOKAL TILTRÆKNING

den rette støtte og hjælp. Organisationer trækker aktivt

Ved at organisationerne samler forskellige ressourcer,

på hinanden for at få det til at ske. De arrangerer møder,

styrker og adgang til målgrupper i fælles initiativer, kan

tager på besøg og inviterer beboere og andre professio-

de nå længere ud. Sammen kan de lave lokale tilbud med

nelle ud til lokale tilbud. Her lærer beboerne, hvor de skal

flere og andre muligheder for udfoldelse, der skaber liv i

henvende sig, når de får behov, og aktørerne bliver skarpe

boligområdet og tiltrækker borgere fra nær og fjern. Det

på deres indbyrdes snitflader, så de effektivt kan henvise til

gør beboerne stolte af deres boligområde, ligesom det

hinanden. I kraft af organisationernes forskellighed kan de

bidrager til at skabe et bedre omdømme af en mere aktiv

også bedre skabe mere innovative initiativer sammen, der

og attraktiv bydel.

giver borgerne nye muligheder i boligområdet.
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LOKALT
EJERSKAB

Figur 3. Tværgående initiativers bidrag til boligområdet

Tema 1

VÆRDIEN FOR ORGANISATIONER
AF TVÆRGÅENDE INITIATIVER
Foruden at skabe bedre vilkår for en positiv udvikling i boligområdet, viser vores
undersøgelse, at tværgående initiativer skaber værdi for de enkelte organisationer.
Som boligsocial medarbejder er det relevant i arbejdet med at fremme initiativer på
tværs, da lysten til at samarbejde med andre afhænger af, at aktører både oplever
udbytte i boligområdet og i organisationen.
I tema 1 dykker vi ned i, hvad organisationer ser som særlig værdiskabende for deres
arbejde, og hvornår det giver mening for dem at lave tiltag sammen med andre. Temaet
giver inspiration og værktøjer til, hvordan du målrettet kan sikre, at organisationer
oplever det meningsfuldt at lave tiltag med andre – og derfor gør det i højere grad.
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VÆRDIER SOM DIALOGREDSKAB

Klik ind på dette link, hvor vi har lavet en opsat version

Når helhedsplaner skal motivere nye organisationer til

af solskinsmodellen, du kan printe og tage med ud i

at samarbejde med andre, kan de tage afsæt i centrale

mødet med lokale aktører.

værdier fra vores undersøgelse. Det er værdier, som
aktørerne på Frederiksberg i særlig grad oplever, det

Bredere

Solskinsmodellen illustrerer fem udbredte værdier på
tværs, som boligsociale medarbejdere kan bruge som
rettesnor i en dialog med lokale aktører i deres boligområde.
St æ
s a m r ke r e
ar
gru bejdsndl
ag

De kan vise aktørerne solen og spørge ind til, hvilke
værdier de kan relatere til, og hvilke værdier de ellers
oplever. Det kan tydeliggøre, hvad specifikke organi-

målgruppe

skaber at lave tiltag i fællesskab.

VÆRDI AF
TVÆRGÅENDE
INITIATIVER

sationer generelt ser mening i eller kan bidrage til i tvær-

Ø

fa
get

glig

hed

gående initiativer. Modellen er derfor særlig god, når
boligsociale medarbejdere er nysgerrige på, hvad der er
ør
re
an so
sv c i a
ar
lt

kender så godt. Samtidig er dialogen om værdier en måde at

St

synliggøre for aktørerne, hvad de får ud af at samarbejde
med andre – noget som ikke alle er bevidste om.

re
fle
til er
ng rc
ga ou
Ad r e s s

værdifuldt for nye aktører i boligområdet eller andre, de ikke

Figur 4. Tværgående initiativers bidrag til boligområdet
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VÆRDI #1 – BREDERE MÅLGRUPPE

Det sker ved, at de bliver skarpe på hinandens særlige

Når organisationer går sammen og tænker hinanden ind i

kompetencer og styrker samt fælles udfordringer. I tværgå-

deres arbejde, kan de bedre imødese målgruppers behov

ende tiltag tester aktører på den måde samarbejdet af, så

og sikre dem relevante tilbud. Det sker ved at trække på

de senere hen kan vurdere, hvilke samarbejdsdøre der er

hinandens adgang og kendskab til borgere, som giver orga-

relevante at åbne.

nisationer større målgruppekendskab og muliggør, at de kan
nå en bredere skare af borgere. Det klæder dem samlet set

VÆRDI #4 – STØRRE SOCIALT ANSVAR

bedre på til at udføre deres arbejde med bestemte målgrup-

Ved at engagere sig i lokale tiltag for og med borgere i

per. Kendskabet gør dem også bedre i stand til at henvise til

samarbejde med andre kan organisationer tage større

indsatser hos andre, som de ikke selv tilbyder. Formålet med

socialt ansvar. Gennem fælles tiltag kan de nå længere ud

det er at sikre hjælp og støtte til flere ved at tænke på tværs.

til borgere med behov og få større indblik i lokale ønsker og
udfordringer, der er relevante at bidrage til. Det giver dem et

VÆRDI #2 – ØGET FAGLIGHED

positivt renommé blandt både borgere, andre lokale aktører

Samarbejde med andre giver adgang til ny og bredere fag-

og potentielle samarbejdsparter. Internt i organisationer

lighed. Det bruger organisationer til at lave fælles initiativer

bidrager social ansvarlighed til en positiv selvforståelse i

med et højere fagligt indhold. I tværgående tiltag kan de give

medarbejdergruppen og et godt arbejdsmiljø med accept af

hinanden et kompetenceløft ved aktivt at dele ud af deres

forskellighed.

faglige ekspertise. At bringe forskellige fagligheder i spil
gør det muligt at fremme aktørernes overordnede mål, fx

VÆRDI #5 – ADGANG TIL FLERE RESSORUCER

om sundhedsfremme, da deres arbejde med borgere bliver

Områdebaseret samarbejde giver organisationer adgang til

mere fagligt velfunderet.

en bredere palet af muligheder i form af fx lokaler, økonomi
og udstyr. Det er med til at styrke indsatserne for borgere,

VÆRDI #3 – STÆRKERE SAMARBEJDSGRUNDLAG

ligesom de materielle ressourcer bliver udnyttet bedre.

Ved at lave borgerrettede initiativer sammen skaber

Aktører med begrænsede fysiske ressourcer kan trække

organisationer grobund for udvikling af nye og flere

på mere ressourcestærke organisationer, så de fortsat kan

samarbejder fremover.

have et virke og realisere tiltag, der ellers var vanskeligt.
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FORTÆLLING FRA EN ERHVERVSDRIVENDE:
”EN VIRKSOMHED MED PLADS TIL ALLE”
For supermarkedet MENY Domus Vista er det meningsfuldt

RESSOURCE AT FAVNE MANGE SLAGS MENNESKER

at indgå i samarbejde med andre. Det gør dem bl.a. bedre i

Købmanden har en klar vision for virksomheden – den skal

stand til at favne forskellige målgruppers behov, hvad enten

udtrykke rummelighed internt i medarbejdergruppen såvel

det er udsatte unge, handikappede eller personer med

som eksternt for kunder og samarbejdspartnere. En rumme-

andre udfordringer, ligesom de får et mere socialt aftryk som

lighed, der bl.a. består i at have forskellige mennesker ansat,

virksomhed.

som arbejdsmæssigt bidrager på lige fod, selvom de kræver
andre hensyn og støtte.

Fortællingen om MENY giver boligsociale medarbejdere
indblik i, hvordan tværgående initiativer konkret skaber

MENY har tradition for at trække på organisationer og indgå

værdi i en organisation, der i særlig grad er drevet af at nå

i tværgående initiativer for at drage nytte af deres kendskab

en bredere målgruppe og tage større socialt ansvar på sin

og adgang til mennesker med forskellige behov. En del sam-

egen måde.

arbejde i MENY foregår med kommuner, der kan henvise
personer med forskelligartede mentale og fysiske udfor-

For flere helhedsplaner kan erhvervsdrivende være svære

dringer, så de kan afprøve arbejdsmarkedet i flexjob eller

at engagere lokalt. Det bunder typisk i manglende kendskab

praktik. Herudover har lokale skoler et godt tag i området

til dem og deres potentiale ift. at spille en rolle i områdebase-

unge. Dialog med dem gør det muligt for MENY at iværk-

ret samarbejde. I relation til det giver fortællingen:

sætte tilbud og fritidsjob til dem med særlige behov.

• Viden om, hvordan erhvervsdrivende i høj grad kan
bidrage til tværgående initiativer for borgere.
• Indsigt i, hvad erhvervsdrivende får af udbytte af at samarbejde med andre – og hermed ideer til at motivere andre
virksomheder.
• Inspiration til at indtænke andre slags organisationer
og opdage nye ressourcer og samarbejdsmuligheder i
boligområdet.
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RUMMELIGHED AVLER GODT ARBEJDSMILJØ

Købmanden har aktivt fravalgt at promovere og markeds-

At MENY gennem samarbejde med andre favner flere mål-

føre butikken med en social profil, da initiativerne i hans

grupper og har en diversitet i medarbejderstaben bidrager

optik mister værdi, når de bliver brugt til at markedsføre

positivt arbejdsmæssigt såvel som for den enkelte medar-

butikken kommercielt. Hans ønske er, at borgere og aktø-

bejder – og i sidste ende økonomisk for virksomheden i form

rer i boligområdet af sig selv skal lægge mærke til MENYs

af loyal arbejdskraft.

særpræg og få lyst til at bruge virksomheden – og det er
lykkedes.

Der er opbygget en arbejdskultur med medarbejdere, der
sætter pris på, at de er forskellige og kan bidrage på hver sin

MENY har en stor portion trofaste kunder, der bemærker

måde i arbejdet. Det smitter af på et godt arbejdsmiljø med

og sætter pris på arbejdspladsens rummelighed blandt

ansatte, der er stolte af deres arbejdsplads. Det kommer til

medarbejderne og bidrag til lokale initiativer. Det skaber

udtryk ved, at MENY har en høj fastholdelse af ledere med

god omtale og gør butikken til et lokalt samlingssted, hvor

solid faglighed og stort engagement i virksomheden. At

folk kommer og snakker med andre medborgere og naboer.

medarbejdere med særlige behov indgår ligeværdigt med

Blandt andre lokale organisationer er der udbredt interesse

kollegaer og får tildelt ansvar, giver dem trivsel og livsind-

i MENY og interesse i at lave tiltag sammen med butikken.

hold, der er nyt for flere. I forhold til samarbejde om fritidsjob
for unge spiller det ind, at de er billigere i løn og muligvis vil

FAVNE BREDT – MED EN GRÆNSE

vælge butikken som karrierevej på sigt.

FOR TVÆRGÅENDE TILTAG
I bestræbelserne på at være en virksomhed for alle –

SOCIAL PROFIL UDEN KOMMERCIEL

blandt medarbejdere, kunder såvel som samarbejdsparter

MARKEDSFØRING

– er der tværgående initiativer, MENY ikke ønsker at være

Som erhvervsdrivende spiller økonomi unægtelig en rolle,

en del af. Det gælder tiltag, som potentielt kan favorisere

men er der råderum i MENY, prioriterer de at lave borger-

eller afskrække bestemte kunder. Som virksomhed skal de

rettede initiativer med andre. Det essentielle er, at virksom-

favne bredt. Derfor kan MENY fx ikke være vært for et lop-

heden bygger på en social bevidsthed – både internt, men

pemarked, som nogle kunder vil opfatte som et værre rod,

også i deres villighed og lyst til at engagere sig i lokale tiltag

eller holde et politisk arrangement, hvis ikke alle partier er

og samarbejder.

repræsenteret.
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VÆRKTØJER: AFDÆK
ORGANISATIONERS VÆRDIER
Fortællingen om MENY åbner op for et spørgsmål om,

Til indsamling af viden kan boligsociale medarbejdere

Når boligsociale medarbejdere skal lave en interessenta-

hvordan boligsociale medarbejdere får lignende indsigt i,

bruge forskellige kanaler: Det er lige fra at researche og

nalyse med det formål at afdække, hvad der giver boligom-

hvad der gør det værdifuldt for andre organisationer at indgå

fremsøge information om organisationer ved computeren,

rådets organisationer værdi, har vi formuleret målrettede

i tværgående initiativer. Det giver dette afsnit svar på. Du får

trække på områdets øvrige kerneaktører og deres lokal-

spørgsmål, der kan hjælpe dem på vej (se figur 5).

værktøjer til at få et bredt overblik over, hvad der skaber

kendskab til at opsøge enkelte aktører ansigt til ansigt.

værdi for boligområdets forskellige aktører.
MAPPING

OM TYPE OG FORMÅL

OM FYSISKE RESSOURCER

For at afdække, hvad der giver organisationer værdi, må hel-

De følgende spørgsmål relaterer sig især til, hvilke

De følgende spørgsmål relaterer sig især til, hvilken

hedsplaner først opspore, hvem der har et virke i boligområ-

målgrupper organisationer har fokus på, samt om deres

adgang organisationer har til materielle ressourcer –

det. Med kortlægningsmetoden ’mapping’ kan de systema-

formål motiverer dem til at tage socialt ansvar (se værdi

herunder om de har knaphed eller ressourcemæssigt

tisk opdage og få overblik over lokale parter, som potentielt

1 og 4).

overskud (se værdi 5).

kan indgå i tværgående initiativer. Boligsociale medarbej-

• Hvilken type organisation er det?

• Hvor har organisationen fysisk base?

dere kan læse, hvordan de konkret laver en kortlægning og

• Hvad er organisationens formål?

• Hvad har organisationen af lokaler og faciliteter

finde inspiration til at sætte den i spil i udgivelsen ’Mapping

• Hvilke borgere arbejder de med?

til rådighed?
• Hvad

af boligområdets ressourcer’ (Lunar m.fl. 2017).

har

organisationen

af

andre

potentielle

ressourcer (fx overskudsvarer- eller produkter)?
DYBDEGÅENDE INTERESSENTANALYSE
Med kortlægningen i hus er næste skridt at lave en dybdegående interessentanalyse (Kousholt 2016). Som værktøj går

OM KOMPETENCER

OM LOKALT ENGAGEMENT

en interessentanalyse et spadestik dybere end den førom-

De følgende spørgsmål relaterer sig især til, hvilke

De følgende spørgsmål relaterer sig især til, hvad der

talte solskinsmodel. Den indebærer nemlig en indsamling

kompetencer organisationer kan bryste sig af, og deraf

allerede giver mening for organisationer at involvere sig

af viden bredt om lokale organisationer i boligområdet, og

hvordan de kan styrke og bidrage til andres faglighed

i lokalt – samt hvem de typisk har eller mangler berøring

hvad der er værdifuldt for dem ift. at samarbejde med andre.

(se værdi 2).

med (se værdi 3).

• Hvilke faglige kompetencer er der i organisationen?

• Hvilke

Viden fra interessentanalysen giver helhedsplaner et solidt

• Hvilke andre kompetencer har organisationen ift.

overblik, der gør dem i stand til at vurdere, hvem der er rele-

borgere og bestemte målgrupper (fx tæt relation eller

vante at trække på og inddrage i tværgående initiativer. Det

særlige sprogkundskaber)?

betyder, at de kan arbejde mere strategisk med at sætte
aktører sammen.

Figur 5. Spørgsmål til interessentanalyse
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tværgående

tiltag

indgår

organisationen

allerede i?
• Hvilke andre lokale aktører, har organisationen
kontakt til?

INSPIRATION: MØNSTRE I HVEM
DER KAN UNDERSTØTTE HVEM

VÆRDI #1

Ud fra vores undersøgelse står det klart, at nogle værdier

BREDERE

giver særlig mening for bestemte aktører. Samtidig er der

MÅLGRUPPE

værdier, som andre aktører har gode forudsætninger for at
bidrage til.
Vi har identificeret nogle generelle mønstre, helhedsplaner kan trække på i arbejdet med at sætte organisationer

initiativer, da de synliggør, hvad der er meningsfuldt for
forskellige aktører.

om borgere og bestemte målgrupper.
Her kan især beboerdrevne foreninger og professionelle aktører, med daglig gang i boligområdet og tæt
kontakt til beboere, dele ud af deres lokalkendskab og formidle kontakt.
Organisationer med specialiserede fagligheder – fx inden for sundheds- og uddannelsesområdet – har

VÆRDI #2

særlig interesse i at supplere deres kompetencer gennem tværgående initiativer.

ØGET FAGLIGHED

Her kan især fagspecialiserede aktører og organisationer med tæt relation til borgere bringe deres faglige
såvel som socialfaglige kompetencer i spil og opkvalificere andre.

sammen, der kan bidrage positivt til hinanden. De kan også
bruge mønstrene til at styrke eksisterende tværgående

Organisationer, der har til huse uden for boligområdet, kan i særlig grad drage nytte af andres lokale viden

VÆRDI #3

Kerneaktører i boligområdet har udpræget fokus på, hvordan tværgående initiativer kan føre til nye og

STÆRKERE

helhedsorienterede samarbejder.

SAMABEJDS-

Det er også kerneaktørerne, der typisk har overblikket over lokale organisationer. De kan derfor i særlig

GRUNDLAG

grad koble aktører sammen i nye tiltag.

VÆRDI #4
STØRRE SOCIALT
ANSVAR

VÆRDI #5
ADGANG TIL FLERE
RESSOURCER

For erhvervsdrivende er det ofte meningsfuldt at få en mere socialt ansvarlig profil. Via
tværgående initiativer kan de bidrage til det sociale miljø i boligområdet og få et positivt omdømme.
Beboerdrevne foreninger har en stærk lokal forankring og et bredt indblik i beboeres behov og ønsker. De
kan derfor i særlig grad bidrage med viden om efterspurgte sociale initiativer.
For frivillige organisationer og beboerdrevne foreninger er adgang til forskellige materielle
ressourcer særlig værdifuldt og kan være selve grundlaget for deres virke i boligområdet.
Helhedsplaner og kommunale institutioner med arbejdsplads i boligområdet kan ofte udlåne lokaler.
Erhvervsdrivende kan ofte tilbyde ressourcer i form af fx sponsorater og overskudsvarer.
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VÆRKTØJER: SYNLIGGØR VÆRDIER
MELLEM ORGANISATIONER

Værdispillet er et værktøj, der tager afsæt i de fem udbredte

Ved at tydeliggøre, hvad der er værdifuldt for hver enkelt,

initiativer. Det er konkret bygget op som et puslespil, hvor

kan organisationer tilpasse deres tværgående samarbejde

brikkerne udgør forskellige værdier. Gennem værdispillet

og understøtte hinanden i at skabe værdi. Det får du som

får organisationer synliggjort for sig selv og hinanden, hvad

boligsocial medarbejder et værktøj til her i form af et specielt

samarbejdet skaber af værdi for dem hver især. Spillet er

udviklet værdispil

både relevant at spille i samarbejdsgrupper om specifikke

værdier, det skaber for organisationer at lave tværgående

tværgående initiativer og i lokale netværksgrupper eller
VÆRDISPIL

koordinerende fora.

Værdispillet er en måde for helhedsplaner at facilitere en
åben dialog om værdiskabelse på, så organisationer kan

Har samarbejdspartnerne lyst til at udforske flere og andre

sikre, at deres tværgående initiativer er meningsfulde for

værdier, kan boligsociale medarbejdere indlede værdispillet

alle.

med en mindre øvelse. Her kan de identificere andre aspekter, der driver organisationerne til at indgå i det tværgående

En dialog om værdipotentiale mellem organisationer, der

samarbejde.

allerede indgår i tværgående tiltag eller ønsker at starte nye
op sammen, gør dem i stand til at håndtere og drage nytte

Som en overbygning til værdispillet kan helhedsplaner også

af deres forskellighed. Noget som ellers kan være en udfor-

facilitere en anden øvelse ved navn ’Gør hinanden stærkere’.

dring. Ved at samarbejdspartnere erfarer, hvad de andre ser

Den klæder organisationer på til at gøre hinanden stær-

Klik ind på dette link, hvor vi har udviklet en grundig

værdi i, kan de bedre forstå, hvorfor de handler, som de gør.

kere i deres øvrige arbejde, ligesom den giver inspiration til

manual og materialer til at lave værdispillet. Rigtig god

Det øger den gensidige forståelse og mindsker risikoen for

konkrete måder at gøre det på.

spillelyst!

at gå skævt af hinanden.
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Tema 2

DET FREMMER TVÆRGÅENDE INITIATIVER
Tema 2 stiller skarpt på, hvad der fremmer, at organisationer laver tværgående initiativer. Vi har samlet faktorer, som aktørerne fra
Frederiksberg ser som de vigtigste forudsætninger for deres samarbejde med andre. Ved at have faktorerne for øje kan du som
boligsocial medarbejder sikre gode betingelser for områdebaseret samarbejde i boligområdet.

UDBREDTE FREMMENDE FAKTORER

SÆRLIGT FOR HELHEDSPLANER

FLERE OM MÅLGRUPPEN

Ledelsen i helhedsplaner skal både prioritere og

Det fremmer organisationers vilje til at engagere sig i

NØDVENDIG TID, OPBAKNING OG ØKONOMI

koordinere opgaven med at fremme områdebaseret

tværgående initiativer, når de kan se, at andre kan gøre

Tilstrækkelig tid, opbakning og økonomi er elementært for

samarbejde i boligområdet. Det kan ske ved at afsætte

en positiv forskel for de borgere, de selv arbejder med.

at indgå i og gennemføre initiativer på tværs. Ledelsen i de

arbejdstimer til de boligsociale medarbejdere, da

Aktører skal have den grundindstilling, at deres indsats for

enkelte organisationer skal bakke op om, at medarbejde-

tværgående samarbejde typisk er et vigtigt middel til

en pågældende målgruppe kan suppleres eller kvalificeres

re bruger tid på at trække på andre i dagligdagen og lave

at nå helhedsplanens mål. Ledelsen kan også skrive

ved at inddrage andre. Det kan ske ved at koordinere over-

tværgående tiltag, hvor det giver mening. I dybe og læn-

etablering af flere tværgående initiativer ind som et

lappende indsatser, slå lignende indsatser sammen eller

gerevarende samarbejder kan det ske gennem en formel

mål i den strategiske aftale for helhedsplanen eller i

lave nye – og mere helhedsorienterede – tiltag på tværs.

samarbejdsaftale med afsatte medarbejdertimer. I nogle

delaftaler for specifikke aktiviteter. I det konkrete arbejde

tværgående initiativer er det nødvendigt med økonomi til

med at fremme samarbejde på tværs er det vigtigt, at

at udføre dem. Her kan organisationer få flere økonomiske

ledelsen sørger for, at medarbejderne internt koordine-

midler ved at søge fonde og puljer.

rer deres kontakt til lokale organisationer. På den måde
kan de undgå at tage kontakt til de samme aktører og
overbebyrde dem.
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NETVÆRKSBASERET TILGANG

Hermed undgår helhedsplaner at bruge kræfter på at ind-

Organisationer får bedre mulighed for at inddrage andre,

SÆRLIGT FOR ERHVERVSDRIVENDE

drage organisationer, der hverken kan eller vil samarbejde

der kan bidrage med relevante ressourcer i tværgående

Erhvervsdrivende er kendetegnet ved ofte at tænke

med andre. Det kan ske ved at:

tiltag, når de kender hinanden og har indblik i hinandens

ud over deres kerneopgave, når de indgår i tværgå-

arbejde. Det er ofte første skridt til at opdage og skabe

ende initiativer. De kan være åbne for at engagere sig

• Sikre, at organisationer vil og kan afsætte medarbejder-

samarbejdsrelationer. En god måde at opnå det på er ved

i en bred palet af lokale tiltag, så længe de er konkrete.

ressourcer, få opbakning fra ledelsen og bidrage med

at have en netværksbaseret tilgang. Det indebærer, at

Erhvervsdrivende er mere motiverede til at samarbejde

nødvendig økonomi.

aktører har for øje, hvem der ellers arbejder borgerrettet

med andre, når det er klart, hvad det kræver af dem, og

i boligområdet, hvad de kan hver især, og hvordan de kan

hvad der kommer ud af det. En afgrænset rolle, bidrag

trække på hinanden. Samtidig skal de som organisation

og tidshorisont fremfor lange udviklingsprocesser er

gøre sig synlig for andre ved at vise, hvad de har af styrker

derfor at foretrække. Det gør det nemmere at vurdere,

Samtidig kan boligsociale medarbejdere bruge de frem-

som samarbejdspart.

om det tværgående initiativ passer sammen med virk-

mende faktorer til at skabe bedre betingelser for tværgående

somhedens interesser og ressourcemæssige råderum.

samarbejde i boligområdet. De kan bidrage til, at lokale aktø-

• Sikre, at organisationer ser en styrke i at inddrage andre i
arbejdet med bestemte grupper af borgere.

MERE END KERNEOPGAVEN

rer får større fokus på at trække på hinanden og får øjnene

Det åbner døre for flere samarbejdsmuligheder, når orga-

op for samarbejdspotentialer på tværs. Det kan ske ved at:

nisationer mener, at de selv og andre kan bidrage til mere

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

end deres kerneopgave i tværgående initiativer. Det sker

De fremmende faktorer afhænger ofte af de enkelte orga-

• Sikre, at organisationer har kendskab til hinanden og ind-

ved, at aktører engagerer sig i tiltag med andre, selvom

nisationers prioriteringer og opfattelser. Alligevel er det

blik i, hvad de hver især kan bidrage med i områdebaseret

det ikke direkte bidrager til deres primære indsatsområde,

relevant for helhedsplaner at tage højde for dem.

samarbejde.
• Sikre, at organisationer taler sammen om, hvad de vil

målgruppe eller målsætning. Forudsætningen er, at organisationer lægger deres antagelser på hylden om, hvad andre

Når boligsociale medarbejdere involverer folk i tværgå-

engagere sig i, fremfor at tro, at andre holder sig inden for

kan se mening i. I stedet skal de afklare, hvorvidt de kan se

ende samarbejde, kan de – ved at have faktorerne for øje

deres kerneopgave.

et fælles formål med det tværgående initiativ og blive enige

– sikre, at aktørerne har gode forudsætninger for at indgå i

om, hvad de vil opnå sammen.

initiativer med andre.

Hvordan boligsociale medarbejdere konkret kan gøre det,
giver vi ideer til i næste tema.
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FORTÆLLING OM ET TVÆRGÅENDE INITIATIV:
”LIGESOM ET STREET PARTY, BARE FOR ÆLDRE”
Initiativet ’Højskoledagene’ er et eksempel på, at betingelserne for et områdebaseret samarbejde er på plads. Det
illustrerer, hvordan de fremmende faktorer kan sikre et succesfuldt tværgående initiativ, når samarbejdspartnerne har
blik for dem.
Ideen til højskoledagene udspringer af en netværksgruppe
for lokale organisationer. I fællesskab udvikler de initiativet,
der forløber over fire dage. Her kan ældre høre et væld af
foredrag og deltage i debatter, ligesom der er fællessang
og -spisning på programmet. Det er det lokale plejehjem,
medborgercenter og helhedsplan, der sammen står for at
arrangere højskoledagene.

STYRKE BOLIGOMRÅDET
I FÆLLESSKAB
NØDVENDIG TID, OPBAKNING OG ØKONOMI

Højskoledagene kører i dag på sit fjerde år og er en tilbagevendende årlig begivenhed, der er en integreret del af boligområdet. En væsentlig årsag til det er, at ledelsen i de tre
organisationer bakker op om tværgående initiativer. De ser
sig selv som lokale spillere med ansvar for at styrke boligområdet. Derfor prioriterer de medarbejdertimer til at holde
arrangementet år efter år. Medborgercentret er tovholder
på at skaffe fondsmidler til at gennemføre højskoledagene,
mens plejehjemmet lægger lokaler til festlighederne.
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SIRKE KULTURTILBUD TIL EN
BROGET SKARE AF ÆLDRE
FLERE OM MÅLGRUPPEN

Det baner bl.a. vej for, at plejehjemmet begynder at tage
lokale beboere i lommepengejob og frivillig-praktikker, som
senere fører til ansættelser. Organisationerne har også lettere ved at gribe telefonen, hvis der er behov for sparring

Gennem højskoledagene skaber de tre organisationer et

eller opstår udfordringer.

kulturelt tilbud til en bred gruppe af ældre, fordi de trækker på
deres forskellige kontakt til målgruppen. Der kommer både

Det er tilfældet, da unge fra Søndermarkskvarteret hænger

ældre, som er garvede brugere at kulturtilbud, og ældre, som

ud på plejehjemmets grund, så de ældre bliver usikre. Her

aldrig har været til foredrag før eller sunget en højskolesang.

indgår plejehjemmet i fællesskab med de boligsociale med-

Herudover kommer de både fra boligområdet og fra resten

arbejdere i en konstruktiv dialog med de unge.

af byen. Som del af initiativet bliver de ældre involveret som
frivillige. De danner bl.a. et sangudvalg, som står for de fælles
sange. Det er en klar fordel, at organisationerne går sammen

FORTSAT BETYDNINGSFULDT INITIATIV
MERE END KERNEOPGAVEN

om målgruppen, fordi det er med til at skabe sociale møder
på tværs af en stor gruppe ældre borgere, ligesom det giver

I højskoledagenes begyndelse havde helhedsplanen

boligområdet positiv opmærksomhed.

kultur for beboere – heriblandt ældre – som indsatsområde. Det har sidenhen ændret sig til ikke at indbe-

SKÆRPET BLIK FOR SAMARBEJDSMULIGHEDER OM BEBOERE
NETVÆRKSBASERET TILGANG

fatte ældre. På trods af det giver det stadig mening for de
boligsociale medarbejdere at være samarbejdspartner
på initiativet. Højskoledagene er nemlig et betydningsfuldt bidrag til deres arbejde mod et overordnet mål om at

Højskoledagene åbner organisationernes øjne for flere

løfte boligområdets beboere. De ældre får udvidet deres

muligheder for at samarbejde. Gennem initiativet får de

kulturelle horisont, skaber netværk og får større kendskab

større indsigt i hinandens styrker og opbygger gode relati-

og tryghed ved at bruge andre tilbud på plejehjemmet

oner til hinanden.

såvel som i medborgercentret.
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Tema 3

LØSNINGER PÅ DET SVÆRE VED
AT FÅ FLERE PÅ BANEN
Selvom organisationerne på Frederiksberg
engagerer sig lokalt, oplever de samtidig, at
det kan være svært. Sammen har de identificeret de største udfordringer for deres tværgående initiativer. Det er udfordringer, som
helhedsplaner rundtom i landet kan nikke
genkendende til i arbejdet med at få flere på
banen.
Tema 3 klæder dig som boligsocial medarbejder på til at overkomme udfordringerne.
Vi præsenterer en vifte af løsninger på de
største udfordringer, som aktørerne fra
Frederiksberg har udviklet. Du kan lade dig
inspirere af løsningerne og vælge dem, der
er relevante i dit boligområde.
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OVERKOM DE STØRSTE UDFORDRINGER

LØSNING: FORMALISERET TOVHOLDER

Helhedsplaner kan gøre en masse for at overkomme udfor-

En formaliseret tovholder er en person med formelt ansvar

dringerne, men ofte når de længere ved at inddrage andre

for at samle aktører i diverse mødefora, såsom partnerska-

i processen. Nogle løsninger er tidsafgrænsede og kræver

ber og netværksgrupper. Tovholderen kan sikre, at orga-

færre ressourcer. Dem kan boligsociale medarbejdere let-

nisationer mødes om fælles emner, de ser relevans i. Det

tere gennemføre. Andre løsninger bliver styrket eller afhæn-

kræver, at tovholderen taler om, hvad der giver mening for

ger af, at andre organisationer ser mening i at deltage eller

dem at indgå samarbejde om. Tovholderen kan samle folk

bidrager med tid og penge. Her kan helhedsplaner spille en

på forskellig vis. Et slags mødefora kan rette sig bredt mod

rolle som igangsætter. De kan afdække, hvem der har res-

alle interesserede aktører med et borgerrettet virke i bolig-

sourcer og mulighed for at realisere løsningerne.

området. Andre kan være afgrænsede til organisationer,
der arbejder med specifikke temaer eller målgrupper. Ud
over at sammensætte og invitere relevante parter står tov-

UDFORDRING #1: SAMLE NETVÆRK

holderen for det praktiske arbejde med at lave dagsorden,

Det kan være svært for organisationer at vide, hvordan

skaffe mødelokale og skrive referat. En lokal organisation

andre kan bidrage til deres borgerrettede arbejde eller

kan påtage sig rollen som tovholder, eller den kan gå på skift

få ideer til, hvordan de selv kan understøtte andre, når

blandt en gruppe af kerneaktører i boligområdet.

alle er opslugt af dagligt arbejde. Det bliver nemmere,
når de mødes fysisk. Problemet er bare, at der typisk

Boligsociale medarbejdere kan afdække, hvem der er

ikke er nogen i boligområdet, der har et formelt ansvar

interesserede i at indgå i forskellige mødefora, og hvem

for at understøtte det områdebaserede samarbejde.

der har mulighed for at afsætte tid til at påtage sig tovhol-

Derfor kan det være en udfordring at sikre, at aktører

deropgaven. Hvis ingen har det, kan de undersøge, om en

mødes på tværs. Selvom helhedsplaner arbejder med

organisation er interesseret i at afsætte medarbejdertimer

at samle lokale parter, har de kun en vis mængde res-

til formålet. Det kan fx være en kommunal forvaltning eller

sourcer og er i boligområdet en begrænset periode.

institution.

Derfor er der også brug for andre løsninger på at samle
organisationer. Det gælder særligt i store boligområder,
som dækker et væld af aktører.
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LØSNING: FYSISKE MØDESTEDER

I en simpel udgave kan ressourcebørsen tage form som en

Fysiske mødesteder udgør en ramme i boligområdet, hvor

oversigt i et elektronisk dokument såsom et regneark. I en

organisationer krydser deres veje i det daglige arbejde eller

udvidet version kan ressourcebørsen opbygges som en

kan planlægge at mødes. Sådanne mødesteder gør det

hjemmeside. Det giver organisationer mulighed for at lave

nemmere at kommunikere ansigt til ansigt om emner og

opslag, når de efterspørger specifik hjælp eller kan bidrage

problemstillinger, aktører bedre kan løfte sammen. Ved at

med noget til andre. For nærmere beskrivelse af elektroni-

danne ramme om uformelt samvær, åbner mødestederne

ske platforme, der skaber overblik over lokale parter, kan

også op for at opdage og udvikle nye samarbejdsrelationer

helhedsplaner læse håndbogen om mapping i udsatte bolig-

med andre. Det kan bidrage til, at organisationer ser mening i

områder (Lunar m.fl. 2017).

at indgå i tværgående initiativer, der går ud over deres kerneopgave. Både et medborgercenter, et kontorfællesskab og

Boligsociale medarbejdere kan stå for indholdet til ressour-

et mødelokale i boligområdet kan skabe et fysisk mødested.

cebørsen ved at kortlægge aktører, indsamle information

For at lære mere om, hvordan specifikt medborgercentre

om dem og skaffe samtykke til at dele kontaktoplysninger.

kan fremme områdebaseret samarbejde, kan helhedsplaner

Afhængigt af den valgte platform kan opbygningen af den

læse udgivelsen om medborgercentre i udsatte boligområ-

kræve særlige IT-kompetencer. Uanset hvad kræver det en

der (Lunar m.fl. 2019).

løbende indsats at vedligeholde og drive platformen. Hvis
helhedsplaner mangler ressourcer til det, kan de finde en

Boligsociale medarbejdere kan undersøge, om der eksiste-

anden lokal part, som har mulighed for at varetage driften.

rer bygninger eller lokaler i boligområdet, der kan bruges
som mødesteder. De kan høre, om ejerne er interesserede i
at udlåne lokaler og finde en måde, organisationer kan booke
sig ind på. Ofte har helhedsplaner også selv mødelokaler, de
kan låne ud. Ellers kan de undersøge, om andre lokale parter
har interesse i at renovere eller bygge nye steder til formålet.
LØSNING: RESSOURCEBØRS
En ressourcebørs er en delt oversigt med oplysninger om
boligområdets organisationer, deres indsatser, hvad de kan
bidrage med i samarbejder, og hvordan de kan kontaktes.
Overblikket giver lokale aktører mulighed for at trække på
og række ud til andre med ideer til tværgående initiativer.
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For inspiration til at afholde events kan helhedsplaner læse

Herudover kan de forklare lokale aktører vigtigheden af at

UDFORDRING #2: INDDRAGE BREDT

mere om forskellige procesøvelser her: (Bjerring & Lindén

trække på hinandens kontaktflader og lave aftaler om at

Det kræver en ekstra indsats for boligsociale

2015).

inddrage deres netværk mere systematisk. Det kan få deres

medarbejdere og andre lokale parter, hvis de skal

øjne op for nye ressourcer i boligområdet, der kan styrke det

samarbejde bredt i boligområdet fremfor at holde

Boligsociale medarbejdere kan forberede og afholde den

sig til dem, de allerede kender og laver initiativer

opmærksomhedsskabende event. Hvis eventen skal sikre

med. Det kniber særligt med at involvere aktører, der

bred inddragelse, er det afgørende, at de får mange til at

LØSNING: UDADGÅENDE ANNONCERING

ikke traditionelt engagerer sig lokalt, i de tværgå-

deltage – heriblandt mere utraditionelle aktører. Det kræver

Organisationer kan annoncere udadgående ved at lave

ende initiativer. De mangler information om, hvad der

et stort forarbejde. Ud over at facilitere øvelser på dagen

opslag i boligområdet, lokale medier og facebookgrupper.

sker i boligområdet og har begrænset overblik over

kan boligsociale medarbejdere stå for at indsamle og lave

Her kan de informere andre om deres tværgående initiativer

netværket af aktører. Det gør, at de ofte står uden for

en fælles opsamling med information om deltagerne. Så kan

og opfordre interesserede til at tage kontakt eller henvise

det områdebaserede samarbejde, selvom de poten-

de fremadrettet kontakte hinanden og sætte handling på

til dem. Sådanne annoncer er en måde at udbrede kend-

tielt kan og vil bidrage positivt til det. Samtidig mang-

dagens diskussioner.

skab til, hvad aktører kan bidrage til i fælles tiltag, og hvad

ler andre organisationer fantasi til, hvordan de mere

tværgående samarbejde for borgere.

de efterspørger hjælp til fra andre i eksisterende tiltag. Det

utraditionelle aktører kan spille en rolle i tværgående

LØSNING: BRUG AF NETVÆRK

giver organisationer bredt i boligområdet indblik i de andres

tiltag, og hvordan de kan inddrage

Organisationer kan gøre brug af personlige netværk ved at

arbejde – og derigennem bedre forudsætninger for at

trække på deres forskellige kendskab og kontakt til andre

opsøge hinanden. Det er særlig brugbart for utraditionelle

i boligområdet, når de mødes om fælles tiltag og samles

aktører, så de kan gå mere netværksbaseret til værks. Når

LØSNING: OPMÆRKSOMHEDSSKABENDE EVENT

i diverse mødefora. Ved systematisk at drøfte, hvordan

de ser et opslag, kan de opdage, hvordan de kan trække på

En opmærksomhedsskabende event er en begivenhed, der

deres eksisterende netværk kan spille ind i tværgående ini-

andre og spille en rolle i deres fælles initiativer.

henvender sig bredt mod boligområdets organisationer, så

tiativer, kan de sammen opdage aktører, der er relevante at

de kan sætte ansigt på hinanden. Det kan danne grobund

inddrage. Det kan ske ved at aftale, at alle tager en med fra

Boligsociale medarbejdere kan bane vejen og selv annon-

for, at de ser nye samarbejdsmuligheder og tager kontakt

deres netværk til næste møde. Eller alle kan byde ind med

cere for deres tværgående tiltag. Her kan de efter behov

efterfølgende, når de får ideer til tværgående initiativer. Når

andre aktører, når de opstarter tiltag sammen. Involvering

inkludere konkrete efterspørgsler, så andre lokale parter får

utraditionelle aktører deltager i eventen, får de mulighed

af nye slags organisationer giver dem viden om, hvordan de

mulighed for at kontakte dem, hvis de vil bidrage. En anden

for at synliggøre sig som potentiel samarbejdspartner for

bedst kan bidrage til fælles initiativer for borgere, og hvilke

mulighed er at gå sammen med andre om at annoncere.

andre. De kan vise, hvad de har af styrker, og fortælle, hvor-

potentielle samarbejdsparter der er i boligområdet.

De kan fx lave et fælles opslag om alle deres tilbud for en

når det giver mening for dem at engagere sig i tværgående

bestemt målgruppe. På den måde kan andre organisationer

arbejde. Eventen kan indeholde forskellige inddragende

Boligsociale medarbejdere kan internt i deres helhedsplan

øvelser, der sikrer, at deltagerne får talt med andre, de ikke

aftale, at de konsekvent har drøftelser om, hvordan andre

kender i forvejen.

kan bidrage til deres arbejde.
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bedre henvise borgere til relevante indsatser.

HER FINDER DU MERE VIDEN
Vi håber, at håndbogen har givet dig inspiration til at gøre mere brug af andre lokale organisationer og arbejde målrettet med at sætte forskellige ressourcer i spil i fælles initiativer. Har du lyst til at læse mere om tværgående samarbejde, kan du dykke ned i disse udgivelser.
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