
Ringer i Vannet

Et inkluderende arbeidsliv

Janne Krohn-Hansen, regionansvarlig



NHO er Norges største 

interesseorganisasjon for 

bedrifter.
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Om NHO

• 25 000 medlemsbedrifter

• 572 000 årsverk
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RINGER i VANNET

NHO sin hovedsatsing for å nå IA 
avtalens delmål 2.

Trygg rekruttering fra arbeid og 
inkluderingsbedriftene i NHO Service.

En kontaktperson følger din bedrift 
gjennom hele prosessen: også etter 
ansettelse.

Mulighet til å synliggjøre at din bedrift 
tar samfunnsansvar.

Dyktige medarbeidere.
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• METODIKKEN- på 

arbeidsgivers 

premisser.
Fast kontaktperson gjennom hele prosessen



Inkluderingsviljen blant bedriftene er stor
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I hvor stor grad vil din bedrift engasjere personer som har 

vansker med å komme inn i arbeidslivet?

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke
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NHOs arbeidsgiverbarometer 2016
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RiV +Choice fra  201 3 (sort) til 201 6 (blått)

Kandidater ansatt 

• (1) (2) (5) 7 i resepsjon

• (1) (3) (5) 6 innen renhold

• (0) (5) (5) 7 innen matservering

• (1) (4) (5) 2 innen facility management

• (0) (1) (3) 4 innen kurs og konferanse

Kandidater i arbeidspraksis
• (5) (12) (16) 17 i resepsjon

• (5) (14) (19) 19 innen renhold

• (3) (10) (10) 14 innen matservering

• (4) (12) (13) 8 innen facility management

• (1) (3) (5) 5 innen kurs og konferanse

• 1 innen regnskap/administrasjon

En av tre går fra arbeidspraksis til lønnet arbeid hos 

Choice. 



AFT-tiltak innebærer for første gang at deltakerne følges 

hele veien fra avklaring til overgang til jobb i et sømløst 

system og hvor det legges sterkere vekt på utprøving og 

trening i ordinært arbeidsliv på vei mot ordinært arbeid. 

Flere med nedsatt arbeidsevne i jobb er nøkkelen for å møte 

framtidens utfordringer. 



En god rekrutteringsmulighet

Norge har 

mange 

mennesker som 

står i 

arbeidsmarkedet

s ytterkant. 

Dersom 

samfunnet satser 

på kvalifisering 

og oppfølging 

av dem som 

trenger det, kan 

mange flere av 

dem som i dag 

står på utsiden 

av 

arbeidsmarkedet 

få fotfeste på 

innsiden.

Næringslivet 

våkner…

Bypost i Vestfold har 

ansatt 19 personer 

gjennom Ringer i 

Vannet



Vårt viktigste fortrinn

Kan 7000 formidlinger 

til jobb raskt økes til 

10.000 eller 20.000?



Samspill Nav, tiltaksarrangør og bedrift
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HVA SIER ARBEIDSGIVERE?

o Metodikken hjelper oss å få riktig person

o God oppfølging fra arbeid og 

inkluderingsbedriftene

o Viktig med god dialog før praksis

o Føles trygt, vi får god oppfølging

o Vinn-vinn-situasjon


