Beskæftigelseslovgivningen giver øget opmærksomhed på tildeling af
mentor til udsatte borgere, der skal bringes tættere på uddannelse og
arbejdsmarked samt borgere i ressourceforløb.
Skal dine sagsbehandlere ”opfinde den dybe tallerken”
hver gang, en udsat borger skal have tildelt mentor?
Hvordan tildeles timetal i forhold til opgavens tyngde –
og kunne man forestille sig, at det ville være rart med
ensretning og overblik?
Så skal du høre om Deloitte´s
mentortildelingsværktøj.
Deloitte har udviklet et tildelingsværktøj
der skaber overblik, klarhed og sikker styring af
mentortimerne. Værktøjet tager udgangspunkt i klar
opgavefordeling og Jeres ønsker for opgaveprioriteringen
timetalsmæssigt pr. mentoropgave.

Mentor tildelingsværktøjet sikrer
høj faglighed i tildelingen af
mentor og fokus på opgaven
via et let tilgængeligt værktøj til
både sagsbehandlere og ledere

Deloitte tilbyder
Et enkelt styringsværktøj, der sikrer
• At der er ensartet tildelingskriterier for brug af mentor
• At alle sagsbehandlere har de samme forudsætninger,
når en borger skal tildeles mentor
• At mentorkontraktens arbejdspunkter bygger på et
fagligt grundlag
• At bevilling og mentorkontrakt er let tilgængelige i
værktøjet
• At der sker kvalitetssikring i arbejdet med tildeling af
mentor, så fokus er på job og uddannelse
• At sagsbehandlere og ledere løbende har et overblik
over forbrug af mentortimer i henhold til mentorbudget og til planlægning af næste års budget og
mentorressourcer
• Ledelsesmæssig styring af mentorindsatsen
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Deloitte tilbyder også
• Opfølgning og evaluering på brug af mentor
tildelingsværktøjet
•Abonnement på vedligehold af tildelingsværktøjet ved
behov for interne ændringer i tildelingskriterier eller
ved lovgivningsmæssige ændringer
Kontaktinformation
For at høre nærmere om, hvordan vi i Deloitte kan
hjælp dig godt i gang med tildeling og styring af
mentorordningen er du velkommen til at booke
et uforpligtende møde.
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