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RBS Nøglepersoner

Dette er et udkast, som I vil have mulighed for at være med til at ændre

Formål med implementering af RBS:

Forventninger til nøglepersoner

Mødefrekvens

Dialogredskab mellem sagsbehandler og
borger.

 Ambassadører ift. resultatskabende samtaler
 Sikre at RBS forankres som en naturlig del af

Fokus på udvikling i stedet for rettidighed.

 Deltage aktivt i den fortsatte udvikling af

Du vil som nøgleperson blive indkaldt til
møder af en times varighed hver anden
måned for løbende at have mulighed
for at få drøftet hvad går godt, hvad er
svært, få svar på spørgsmål, sikre brugervenligheden i systemet, sikre den
fortsatte fokus på opgaven mv.

arbejdet med borgerne

Fokus på empowerment og agenthed.
Borgeren skal opleve, at vi sætter borgeren i centrum, og at vi individualiserer
indsatsen.






De resultatskabende samtaler skal synliggøre de nødvendige skridt på vejen til
job eller uddannelse.

Værdier
 Vi giver borgeren ejerskab over sit
eget liv
 Vi ændrer fokus fra afklaring til udvikling af borgeren
 Vi giver borgeren en helhedsorienteret indsats
 Vi sikrer en differentieret og individuel tilgang til borgeren
 Vi sikrer, at der arbejdes med progression for borgeren

Results og de resultatskabende samtaler
Flytning af borgere i Results
Oprette nye kolleger i Results samt afslutte/
flytte kolleger - efter aftale med leder
Oplære nye kolleger i systemet og i brugen
af resultatskabende samtaler
Løbende besvare spørgsmål om RBS.

