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1 Velkommen!
Vi ønsker deg velkommen til Deltagruppen og håper du vil trives sammen med oss!
Vi vil gjøre vårt aller beste for at du skal oppleve tilbudet hos oss som nyttig,
utviklende og verdifullt på din vei mot arbeid eller utdanning.
I denne velkomstmappen presenterer vi Deltagruppens tilbud, samt gir deg
informasjon om dine rettigheter og plikter i den perioden du er hos oss.
Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

De er lærerike, dyktige og
forståelsesfulle.

Møtt herlige
mennesker som har
gjort så mye
innvirkning på livet
mitt.

Engasjerte veiledere.
Høyt under taket, gode
samtaler.
Godt å komme til Delta,
følt samhold med andre og
veilederen er veldig flink.

Møtt med
respekt og
forståelse.

Dyktige veiledere
som tar seg tid og
tilpasser oppgaver
og arbeidstid.

De har vært flinke til å gi meg
oppfølgning, og gjøre meg
bevist på ulike stillinger som
kunne passe til meg, og
hjulpet meg å komme i
kontakt med arbeidsgivere.

Uttalelser fra tidligere deltakere, Brukerundersøkelse 2020.
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2 Om Deltagruppen
Deltagruppen er en arbeidsinkluderingsbedrift som eies av Indre Østfold,
Skiptvet, Marker og Rakkestad kommuner. Vi tilbyr veiledning, opplæring,
jobbformidling og kurs. I tillegg driver vi gode opplæringsarenaer på Sykkelbutikk/
verksted i Sarpsborg og Gjenbruksbutikken i Askim.
Vi legger til rette for at personer, som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet, får
nye muligheter. Vårt tilbud er basert på samarbeid med Nav, hvor Nav er bestiller.
Deltagruppen er lokalisert i Askim og Sarpsborg. Vi er en av de største
arbeidsinkluderingsbedriftene i gamle Østfold. Bedriften har eksistert siden 1967 –
det gir oss over 50 års erfaring med opplæring, kvalifisering og jobbformidling.
Vi jobber etter hovedprinsippene kompetanse, kvalitet og innovasjon. De ansatte
har god tverrfaglig kompetanse og et genuint engasjement.
I 2019 fikk 138 personer jobb via samarbeidet med Deltagruppen! I tillegg startet
42 personer i utdanning.
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3 Visjon, hovedmål og verdier
• Deltagruppens visjon
Vi skaper trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring.

• Deltagruppens hovedmål
Deltagruppen er en av Norges mest anerkjente jobb- og
kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling,
jobbformidling og opplæring.

• Deltagruppens ansattes verdier
Likeverd: Alle mennesker er unike, og alle skal være trygge på at de er
verdifulle akkurat som de er. For oss har alle mennesker samme verdi og
like rettigheter.
Utvikling: Alle medarbeidere og enkeltindivider skal gis mulighet for
utfordringer, utvikling og kompetansepåfyll. Bedriften skal være i forkant av
nyutvikling, nytenkning og kreativitet.
Inkludering: Alle skal inkluderes og være med på å påvirke sin egen hverdag.
For oss er det viktig å se den enkelte, være rettferdig og gi tilbakemelding,
veiledning og støtte.
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4 Deltagruppens rolle
Vår rolle er å være med på å gjøre en forskjell, ved å bidra til at du
kommer videre til jobb eller utdanning. Vi er også en god støttespiller
og samarbeidspartner for NAV.

4.1 Hva kan vi bidra med?
•

Avklare muligheter, yrkesinteresser og eventuelle utfordringer

•

Bistå med CV- og søknadsskriving

•

Være en kontakt mot bedrifter

•

Gi profesjonell intervjutrening

•

Dele vår kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidsgivernes behov

•

Mulighet for å prøve seg i ulike yrker (jobbsmak)

•

Opplæring på våre eksterne og interne arenaer

•

Gi oppfølging på arbeidsplassen din

Dersom du er usikker på hvilken
yrkesretning du ønsker å gå, eller hva slags
utdanning du trenger, vil vi dele av vår
kunnskap og tilby veiledning.
Hva må til for å bli vaktmester? Hvilke
sertifikater trenger du? Er det mange som
får jobb som kontormedarbeider? Slike
spørsmål vil vi kunne besvare.
Du vil også kunne tilegne deg ny kunnskap
og erfaring ved å jobbe på en av
Deltagruppens interne arenaer.
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Utgangspunkt og ønsker er forskjellig for den enkelte. Vi møter deg der du er, og
samarbeider med deg utfra dine forutsetninger, mål og veivalg.

5 Din rolle
5.1 Mål og utfordring
Målet er ditt og eies av deg. Du legger inn alt du har av egeninnsats for å nå målet,
og du må forvente at du kanskje vil måtte komme til å utfordre deg selv på veien.
Veilederne, som er en del av et team, er dine nærmeste medspillere.
De bidrar med støtte, ros og veiledning, og er engasjerte i at nettopp du når ditt
mål.
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Hva forventer du av
veilederen din?

5.2 Hva kan du forvente deg av Deltagruppen
•

Dedikerte veiledere som er opptatt av at du skal nå dine mål

•

Veiledere setter av tid til deg og møter forberedt til avtaler

•

Veiledere som gjennomfører avtalte arbeidsoppgaver

•

Våre ansatte som bidrar positivt til din trivsel og utvikling hos oss

•

Vi opptrer i henhold til Deltagruppens verdier; likeverd, inkludering og
utvikling

•

Deltagruppen behandler sensitiv informasjon med stor aktsomhet i henhold
til GDPR og følger bedriftens etiske retningslinjer

•

Vi har tro på deg og dine ressurser, din evne til å ta egne valg og muligheter i
arbeidsmarkedet

•

Tilgang til et stort nettverk av arbeidsgivere og tett samarbeid med
markedsteam
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Hva forventer du
av deg selv?

5.3 Våre forventninger til deg
•

Du er aktivt deltakende i egen prosess

•

Du har fokus på målet ditt

•

Du holder avtaler og møter til avtalt tid

•

Du gjennomfører avtalte arbeidsoppgaver

•

Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet

•

Du bidrar positivt i samarbeid med veiledere

•

Du respekterer Deltagruppens verdier; likeverd, inkludering og utvikling.

•

Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet

•

Respekterer at det er nulltoleranse for å møte i ruspåvirket tilstand. Vi
bortviser i tilfeller der det er mistanke om ruspåvirkning
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6 Arbeidspraksis og formidling til jobb
6.1 Tiltak
Alle deltakere som er tilknyttet Deltagruppen blir søkt inn på et konkret tiltak via
Nav. Tiltak er arbeidsrettede aktiviteter med fastsatte rammer og innhold.
Tidsrammen og innholdet i tiltakene varierer.
Hvilket tiltak du har fått tilbud om, avhenger av hva slags type oppfølging og
veiledning du har behov for. Dette er det Nav som vurderer og beslutter.
Veilederne gir deg informasjonen du trenger om tiltaket du er en del av.
Deltagruppens visjon er å skape trender innen fagfeltet jobb, kompetanse og
opplæring. Dette innebærer at vi har stort fokus på å videreutvikle metodene og
måten vi jobber på.
Vi ønsker at vi sammen finner den beste løsningen for deg
– på en rask og god måte!
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6.2 Ekstern arbeidspraksis og jobbformidling
Vår erfaring er at ekstern arbeidspraksis fører mye positivt med seg:
•

Du blir en del av et arbeidsmiljø

•

Du får mulighet til å prøve deg innen dine yrkesmål (Jobbsmak)

•

Du kan få oppdatert referanse og attest

•

Du kommer raskere til en beslutning om veien videre

•

Du bygger nettverk

•

Dette kan kvalifisere deg til jobb

For å få til det beste tilbudet for deg, skaper og vedlikeholder vi nettverk i
næringslivet. Vi har markedsteam på begge lokasjoner med høy kompetanse som
blant annet knytter kontakter i arbeidsmarkedet for å skape jobbmuligheter for deg.
Deltagruppen ordner alt det praktiske med blant annet avtaler med bedrifter og
yrkesskadeforsikring. Veiledere gir tett oppfølging på arbeidsplassen slik at du blir
godt ivaretatt og at du får tilstrekkelig opplæring i praksisperioden.
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6.3 Arbeidsrettet opplæring internt
Ved oppstart i arbeidspraksis internt ved Deltagruppen (Sykkel og Gjenbruk), vil du
få en god og planmessig opplæring, samt mulighet til å ta del i et dyktig og
kompetent team.

6.4 Flere muligheter og tilbud
6.4.1 Kompetansesenter
Kompetansesenteret er et samlingssted hvor jobbsøk, intervjutrening, nettverks- og
relasjonsbygging står i fokus. Aktiviteten foregår i gruppe og varierer fra uke til
uke.

6.4.2 Fysisk aktivitet
Dersom fysisk aktivitet vurderes som hensiktsmessig og er en del av din Plan for
gjennomføring av tiltaket eller bestilling fra NAV, kan du få utfyllende informasjon
av veilederne.
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7 Dine plikter og rettigheter
Du har plikt til:
•

Signere Samtykkeerklæring (vedlegg)

•

Følge retningslinjer gitt av Nav (opplysningsplikt/meldeplikt)

•

Gi beskjed ved fravær

•

Arbeide for å nå fastlagte mål (inkl. delmål) i din plan

•

Varsle om kritikkverdige forhold hos Deltagruppen

Du har rett til:
•

Å bli opplyst om dine rettigheter og plikter

•

At taushetsplikt overholdes og personopplysningsloven følges

•

Yrkesskadeforsikring

•

En objektiv klage- og varslingsbehandling

•

Å delta i brukerundersøkelse

•

Individuell veiledning og kontinuerlig oppfølging

•

Likeverdig behandling i henhold til Deltagruppens etiske retningslinjer
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8 Kvalitetssikring og aktiv brukermedvirkning
8.1 EQUASS
Deltagruppen har et system for å sikre kvaliteten i alle deler av virksomheten. Det
innebærer at vi:
•

utarbeider rutiner som viser oppgaver og ansvarsforhold

•

følger opp rutiner som er utarbeidet

•

følger opp avvik

•

forplikter oss til kontinuerlig forbedring

Kvalitetssystemet bygger på EQUASS. Dette er et europeisk system for
kvalitetssikring av velferdstjenester, og dekker myndighetenes krav til
kvalitetssikring.
Hensikten er å sikre utviklingen og kvaliteten av våre tjenester. Vi ble EQUASSsertifisert i 2009, og sist re-sertifisert i 2018.

8.2 Kvalitetsmål og kvalitetsforbedring
Kvalitetsmål 1:
«Deltagruppen skal gjennom god kvalitet fremstå som det naturlige valg for Nav»
Kvalitetsmål 2:
«Deltagruppen vil være den foretrukne leverandør av tjenester til våre kunder»
Hvorvidt vi har nådd kvalitetsmålene, måles blant annet gjennom bruker- og
leverandørtilfredshet. Kvaliteten måles også gjennom klagestatistikk, HMS-avvik,
sykefravær m.m.
Rapportering om dette skjer til Nav, samt i årsrapport.
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8.3 Brukerundersøkelser og brukerforum
Du vil få anledning til å delta i en elektronisk brukerundersøkelse ved
avslutning av tiltak hos oss.
Tilbudene våre justeres og forbedringer foretas blant annet fra
tilbakemeldinger vi får gjennom brukerundersøkelsene. Undersøkelsen er 100 %
anonym.
Det skal hvert halvår gjennomføres deltakerforum for deltakere.

8.4 Klageadgang
Er du misfornøyd med hele eller deler av tilbudet, har du rett til å klage.
Klageskjema finner du vedlagt. Det er også tilgjengelig på vår hjemmeside. Klagen
kan du levere til en av veilederne, avdelingsleder eller i resepsjonen. Vedlagt finner
du Rutine for klagebehandling.
Anonyme klager behandles ikke.

8.5 Varsling
Hendelser som oppleves som svært kritikkverdige, farlige, uetiske, skadelige eller
straffbare, er varslingssaker. I slike alvorlige saker har både Deltagruppens ansatte
og den enkelte deltaker plikt til å varsle. Det kan gjelde saker som mobbing,
trakassering, trusler, diskriminering eller forurensning av ytre miljø.
Skjema for varsling og Rutine for varsling av kritikkverdige forhold finner du vedlagt.
Det er også tilgjengelig på vår hjemmeside.
Anonym varsling er tillatt.
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9 Navs rolle
Nav er Deltagruppens oppdragsgiver og vi samarbeider med de ansatte på Navkontorene.
Nav stiller høye krav til kvalitet og innhold, og de forventer progresjon og jevnlig
tilbakemelding. Vi er pliktig til å rapportere regelmessig til Nav om resultatene av
vårt samarbeid med deg.
Ved avslutningen av tiltaket og vårt samarbeid, skriver veilederne en sluttrapport
som sendes til Nav. Du anbefales å lese gjennom, uttale deg og signere på denne.
All øvrig informasjon som gjelder din sak er lagret hos Nav, og du må derfor
henvende deg til din veileder hos Nav om du ønsker innsynsrett.
Ansvaret for dine økonomiske ytelser ligger hos deg og Nav.
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10 Taushetsplikt og konfidensialitet
Vårt samarbeid forutsetter gjensidig respekt og at samtykkeerklæring
(vedlegg) er underskrevet.
Alle ansatte i Deltagruppen undertegner en taushetserklæring ved ansettelse. Våre
rutiner for konfidensialitet gjennomgås med de ansatte hvert år.
Konfidensiell, sensitiv informasjon og dokumentasjon i Deltagruppen håndteres på
en slik måte at personvernet og hensynet til den enkelte deltaker/ansatt blir
respektert og ivaretatt i henhold til Personvernloven og GDPR.
Alle dokumenter av konfidensiell og sensitiv art slettes innen 3 måneder etter
avsluttet arbeidsforhold/tiltaksperiode.

11 Branninstruks
Ved brann må leder eller brannvernleder varsles øyeblikkelig.
Påse at alle blir varslet. Lukk dører og vinduer. Gå raskt ut av bygningen.
Du må gjøre deg kjent med branninstruksen i det bygget du oppholder deg i – se
oppslag. Alle skal delta ved brannøvelser og alle plikter å gjøre seg kjent med
nødutganger og samlingssted ved evakuering.
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Jeg bekrefter å ha mottatt Deltagruppens velkomstmappe.
Den er gjennomgått sammen med en av de ansatte hos Deltagruppen.
Jeg bekrefter å ha lest og forstått innholdet.

Sted og dato: ________________________

__________________________________
Signatur

