
Senior Erhverv Aarhus    

Fra workshop til idekatalog  

Den 13. oktober var der workshop med  

konsulent Charlotte Albrechtsen om 

”Medlemmernes ´rejse´ i mødet med Senior 

Erhverv Aarhus. Workshoppen mundede ud 

i en 25 siders rapport, der afdækker den 

”rejse”, som foreningens medlemmer har 

været på fra første gang, de hørte om for-

eningen og til deres nuværende status som 

fuldgyldige medlemmer.  

Rapporten består af 4 dele: 1. Anbefalinger. 

2. Analyse af ”medlemsrejsen”. 3. Idekata-

log. 4. Bilag.  

Rapportens anbefalinger er omtalt i artiklen 

”Senior Erhvervs medlemmer har talt”, som 

du kan også kan læse i dette Medlemsnyt. 

 Medlemsrejsen er vist grafisk med den illu-

stration, som denne artikel er illustreret 

med.  

Idekataloget består af 31 interessante for-

slag til nye veje, som Senior Erhverv kan 

bruge i mødet med de ledige seniorer.  

Bestyrelsen drøftede disse ideer på et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. 

oktober. Endelig var der seks bilag om 

praktiske initiativer, som andre organisati-

oner har gennemført med succes. Blandt 

andet Kvik Køkkenets Manifest for ar-

bejdsgiverens møde første arbejdsdag 

med en ny medarbejder. (Her er 10 ting, 

jeg som din nye chef synes du skal vide)  

Prioriterede indsatsområder 

Bestyrelsen, har som nævnt tidligere, drøf-

tet rapporten og dens anbefalinger samt 

de mange gode ideer, der kan hjælpe 

SEAa til at blive bedre til at hjælpe de ledi-

ge seniorer i arbejde. Vi har besluttet, at 

Idekataloget skal være et fast punkt på 

dagsorden fremover.  

Konklusion på udviklingsprocessen. 
Senior Erhverv Aarhus gennemførte den 13. oktober en workshop om medlemmernes 

syn på foreningen. Dette arrangement blev efterfulgt af et netværksmøde om anbefalin-

ger til nye tiltag. Processen blev afrundet med et bestyrelsesmøde, der prioriterede ind-

satsområder og formulerede en handlingsplan, der bl.a. skal føre til, at Senior Erhverv 

Aarhus får formuleret et manifest for foreningens arbejde med at hjælpe ledige seniorer 

i job.  

Af Poul Grosen Rasmussen, cand. mag. og konsulent ved Seniorvejen.com. 
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De højst prioriterede områder. 

Bestyrelsen har udvalgt en tre række om-

råder, som har fået højeste prioritet:   

 

1. Manifest for SEAa. Et manifest er det 

overordnede ide-grundlag (vision, mission 

og foreningens værdier) samt hvilke for-

ventninger der er til medlemmernes aktive 

medvirken.  

2. Struktureret Jobsøgnings-tilbud 

 

3. Medlemsaktivitet/dialog på Netværks-

møder 

 

De tre prioriterede områder er omtalt i arti-

kel om nye initiativer.  

 

Senere opgaver (andre kan komme til): 

Velkomst/inddragelse af nye i gruppernes 

arbejde (Køreplan). Synlighed af Kompe-

tencer og Kompetencebørs samt Hjemme-

siden er emner, der herefter vil blive be-

handlet af bestyrelsen.   
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