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Bettina Belmadani – Partner og Faglig chef. Master i 
Voksenpædagogik og HR fra RUC. Professionsbachelor i ernæring 
og sundhed. Uddannet kropsterapeut, Coach, Yogalærer og 
tidligere elitesvømmer. Har 13 års erfaring indenfor beskæftigelses- 
og integrationsområdet. Socialfaglig specialist i 360 graders 
afklaringsforløb, empowerment og ressourceudviklingsforløb.

Annette Schandorph – Partner og Direktør. 29 års erfaring 
med beskæftigelsesfremmende forløb hos Jobcenter og privat Anden 
Aktør. 14 år som leder af prisvindende beskæftigelses-, integrations- 
og mangfoldighedsinitiativer. Specialist i forretningsdrevet CSR, prof. 
offentlige/private partnerskaber, fundraising og udviklingsprojekter. 
Uddannet i ledelse og projektledelse i offentlig og privat virksomhed.



Vi har indgående viden om smerter og 
traumebehandling, sammenhæng mellem 
krop og psyke og en gennemtænkt metodisk 
tilgang til kulturelle og sociale udfordringer. 
Vi arbejder med kroppen som udviklingsvej, 
og det er en vigtig kraft, at borgeren skal BLIV 
GLAD IGEN for at lykkes med sine mål.

Gennem Afklaringsforløb kan vi udrede, hvad 
der reelt er på spil for borgere med komplekse 
problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedet, 
og give sagsbehandleren det afgørende 
rapportmateriale til at fremlægge sager og 
træffe afgørelser.  Vi har altid fokus på en 
særlig tæt relation i samarbejdet med både 
borger og borgerens sagsbehandler for at skabe 
forandring og læring.

Vi udvikler metoder til en helhedsindsats og 
skaber ny viden, der kan komme kommuner til 
gavn i beskæftigelses- og integrationsindsatser 
for de borgere, der er allerlængst væk fra 
arbejdsmarkedet.

Udviklingshuset Brain&Body arbejder i dag 
med flere kommuner i og omkring København 
og oplever stor succes med at få borgere i 
virksomhedspraktik, blive afklaret og komme 
videre ud på arbejdsmarkedet. Vi har et solidt 
netværk til erhvervslivet, 30 års erfaring inden 
for integrations- og beskæftigelsesområdet og 
er desuden anerkendt for høje standarter på 
Afklaringsforløb af borgere med komplekse 
sagsforløb.

Udviklingshuset 
BRAIN&BODY

  Vi går nye veje for at 
skabe større job- og 
integrationseffekter i 
beskæftigelsesindsatsen

  Vi mener, at alle mennesker 
har et potentiale, som ikke 
må gå tabt

  Vi har hele tiden sigte  
på arbejdsmarkedet

  Med kroppen som udvik-
lingsvej samarbejder vi 
med myndigheder og 
organisationer om at udvikle 
effektive jobforløb

  Vi  arbejder med Afklarings - 
og Empowermentforløb og 
har udviklet unikke metoder; 
”BLIV GLAD IGEN” og ”GLAD I 
VAND”



Alt for mange ledige borgere lever en isoleret  
og ensom tilværelse uden for arbejdsmarkedet.

Trods mangeårige indsatser viser undersøgelser 
stadigvæk, at der er alt for mange ledige bor  gere, 
der lever en isoleret og ensom tilvær else i et 
parallelsamfund milevidt fra arbejds markedet. 
Især for indvandrerkvinderne gælder det, at de 
har gennemgået utallige forløb i både beskæf-
tigelses- og sundheds systemet uden at finde 
vejen ind i fællesskabet på arbejds pladserne.

For mange kvinder kan livet være præget af 
massive udfordringer, som vi slet ikke forholder 
os nok til i beskæftigelsesindsatsen. Vi taler 
om faktorer som: smerter, traumer, skyld, 

skam, overgreb, omskæringer, undertrykkelse, 
social isolation, social kontrol og uoverskuelige 
bekymringer for sig selv, sine børn og familien. 

Vi skal sætte ind i forhold til indvandrer-
kvindernes massive udfordringer sideløbende 
med en jobrettet indsats. Det gælder i øvrigt 
for alle ledige med særlige udfordringer, hvis vi 
skal udnytte potentialet og ressourcerne, som 
mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har.

Partner og Direktør for Udviklingshuset 
Brain&Body ApS, Annette Schandorph

DET ER SPILDT POTENTIALE 
– for der er et potentiale!

Kun 18% af de aktivitetsparate 
borgere får i dag en kombineret 
indsats. Til trods for at forskning 
viser, at progression mod 
arbejdsmarkedet går endnu 
hurtigere, hvis den jobrettede indsats 
ikke står alene, men kombineres 
med f.eks. En opkvalificerings- og 
helbredsindsats.

Kilde: Væksthuset og Århus Universitets 
rapport om virksomme elementer på vejen til 
job. Nov. 2018



Det er vigtigt at bevare tålmodigheden i den 
beskæftigelsesrettede indsats for målgruppen 
på kanten af arbejdsmarkedet med komplekse 
problemstillinger, da der er flere skridt at 
gå. Det kræver ofte en længerevarende 
virksom heds praktik side løbende med en 
helbreds orienteret parallelindsats at skabe en 
vedvarende progression mod arbejdsmarkedet.  

I Udviklingshuset Brain&Body arbejder vi 
helhedsorienteret med en beskæftigelses-
rettet, kulturel, sundheds- og socialfaglig 
indsats. Vi arbejder med nærvær, relationen 

og har stor faglig viden om sammenhæng 
mellem krop, psyke, mental sundhed og 
læring.

Vores teoretiske ståsted er forankret i syste-
misk tænkning, relationel traumeterapi, 
narrativ fortælling, positiv anerkendelse, 
kognitiv adfærdsterapi, løsningsfokuseret 
tilgang og en kropsterapeutisk forståelse af 
sammenhæng mellem krop og psyke.

Vores metoder favner særligt sårbare, æng-
stelige og smerteplagede mennesker, og vi 

vil være en stærk 
faglig partner 
til Jobcenterets 
sagsbehandlere.

Partner og Faglig Chef for Udviklingshuset 
Brain&Body ApS, Bettina Belmadani 

VI HAR HELE TIDEN FOKUS 
på arbejdsmarkedet og virksomheds praktik, 
når vi arbejder med kroppen som udviklingsvej

Vi arbejder, evaluer og måler på 
arbejdsmarkedsindikatorerne:

●  Self efficacy (troen på egne evner)

●  Sociale kompetencer

●  Motivation

●  Hverdagsmestring

●  Helbredsorientering- og mestring

●  Koncentrationsevne – instruktionsforståelse

●  Kendskab til arbejdsmarked

●  Vi forventer at borgeren kommer i aktivitet

EMPOWERMENT INDEFRA 
Målet er at borgerne skal BLIV GLAD IGEN ved at opnå empowerment indefra, som betyder:
1  Du får kontakt til – og lærer at rumme dit følelsesliv udenom det talte sprog  

– som en  indre fornemmelse
2  Du mærker, at du selv kan gøre noget, for at få det bedre
3  Du Bryder en sociale isolation – og føler dig som en del af et fællesskab



Som professionelle aktører og eksperter inden 
for beskæftigelse og integration, bidrager 
Udviklingshuset Brain&Body til at tænke nyt, 
afprøve metoder og formidle evidensbaseret 
viden og nye indsigter videre til kommuner, 
organisationer og andre aktører. 

Selv om lovens værktøjer er brede og 
fleksible, er der nogle ledige borgere, vi ikke 

når gennem den beskæftigelsesindsats, 
der ellers er evidens for virker. Vi skal 
udfordre og udforske mulighederne for 
at nå, for eksempel, de kvinder, hvis 
problematikker stikker dybere end det vi 
normalt forholder os til, når vi tilrettelægger 
beskæftigelsesindsatserne. Vi ved hvad der 
er på spil bag manglende integration og 
ledighed. 

UDVIKLINGSPROJEKTER OG VIDENSDELING 
– fordi verden forandrer sig Udviklingshuset Brain&Body ApS

●   Har kompetencer og erfaring med metode-
udvikling, projektledelse og samskabelses-
processer med borgeren i centrum

●   Designer forløb, beskriver og udformer 
ansøgningsmateriale til fonde og puljer, 
sætter organisation og driver projekter 
succesfuldt igennem, så det overholder 
både målsætninger og økonomiske rammer

●   Inkluderer egne unikke metoder til af kla-
ring af ledige og syge meldte bor gere og til at 
skabe empowerment og ressourceudvikling



NYE VEJE TIL JOB

BLIV GLAD IGEN som Udviklingsprojekt 
Stærke relationer til fagligt dygtige mentorer, 
kropsterapi og gradvis indslusning på arbejdspladser 
til småjobs. Giver kvinder styrke og motivation for at 
bryde social isolation og fastlåste mønstre.

Udviklingshuset Brain&Body samarbejder med 
boligområdernes indsatser, sagsbehandlere og 
offentlige og private virksomheder.

GLAD I VAND som Udviklingsprojekt 

Kroppen som udviklingsvej og vandet som 
behandler. Kulturforskelle mødes, og der bygges bro 
til bedre trivsel, helbred og til arbejdsmarkedet for 
smerteplagede og ængstelige kvinder.

Udviklingshuset Brain&Body samarbejder med 
Fritidstilbud i lokale svømmehaller, Jobcentre og 
lokale private virksomheder.



Vi er specialister i 
afklaringsforløb med 
over 13 års erfaring inden 
for beskæftigelse- og 
integrationsområdet

Et afklaringsforløb hos Udviklingshuset 
Brain&Body ApS rammer præcist, fordi 
det afklarer, hvad der  reelt er på spil for 
borgeren. Med en grundig gennemgang af 
både de fysiske, psykiske og sociale barrierer 
skabes der klarhed over de reelle årsager til at 
borgeren er faldet igennem arbejdsmarkedet 
og beskæftigelsessystemet.

Forløbet, der varer 13-26 uger inkluderer en 
rehabiliteringsplan og en omfattende 10 
siders udvidet progressionsrapport, som er 
baseret på en praktikopfølgning hver tredje 

uge og en ugentlig samtale. Den udvidede 
progressionsrapport trækker på ekspertviden 
indenfor alle barrierer for den enkelte borger, 
klæder jobcenterets rehabiliteringsteam på 
til at kunne træffe en holdbar afgørelse for 
borgeren.

Sideløbende med afklaringsforløbet, kan 
tilkøbes en psykologisk udredning fra 
autoriseret psykolog, som samarbejder tæt med 
borgerens afklaringskonsulent. Psykologisk 
rapport PSYK 135 leveres senest samtidig med 
den afsluttende udvidede progressionsrapport.

AFKLARINGSFORLØB
afklarer, hvad der reelt  
er på spil for borgeren 



Sådan arbejder vi:

Borgeren har en belastet fortid, 
forhenværende misbruger og har tilbragt 
størstedelen af sit voksenliv på kontanthjælp, 
hvor han har været i et utal af mislykkede 
forløb. Borgeren er plaget af stærke smerter, 
årelang selvmedicinering og senfølger 
deraf. Han sygemeldte sig størstedelen 
af sit aktuelle 13 ugers praktikforløb i en 
mindre virksomhed, hvor han skulle udføre 
mindre ad hoc opgaver blandt andet at 
ordne personalekøkkenet. Det stod klart, 

at han ikke var i stand til at gennemføre 
praktikforløbet på egen hånd, og den 
tilgængelige information, der var om hans 
tilstand, var sparsom. Hjemmebesøg og 
flere dages deltagelse sammen med ham på 
praktikstedet gav et mere nuanceret billede 
af borgeren, og det var på den baggrund, at 
rehabiliteringsteamet kunne få en rapport, 
som var med til at klæde dem på til at træffe 
en holdbar afgørelse for borgeren. Han endte 
med at få bevilget en førtidspension.

Bettina bruger sin faglighed og store 
erfaring i sit arbejde, når hun kommer 
med forslag til, hvordan borgeren kan 
hjælpes videre og hvilke jobfunktioner 
han eller hun vil kunne bestride”

Udtaler den kvalitetsansvarlige for en 
afklaringskunde i Høje Taastrup

En grundig afklaring selv af de  
mest komplekse problemstillinger
● Forløb 13-26 uger

●  Rehabiliteringsskema 

● Vi etablerer en praktik efter 3-5 uger

● Ugentlige samtaler

●  Praktikopfølgning på virksomheden

●  Grundig rapport med et detaljeret billede

● Stærkt erhvervsnetværk

●  Tillidsfuld samarbejdspartner  til jobcentret

●  Psykolog-supervision på forløbene

Psykologisk udredning som tilkøb
●  3 samtaler hos autoriseret psykolog til-

knyttet Udviklingshuset Brain&Body ApS

●  Psykolog samarbejder tæt med 
afklaringskonsulent

●  Omfattende udredning og rapportering 
PSYK 135

●  Vurdering af tidligere dokumenter

●  Prognose for helbredelse

●  Fremadrettet handleplan

“



BLIV GLAD IGEN er 
henvendt til borgere, 
der kæmper med stress, 
depression, angst eller 
traume

Empowerment-forløbet BLIV GLAD IGEN er 
henvendt til borgere, der er smerteplagede 
og ængstelige, fordi de kæmper med 
stress, depression, angst eller traume. 
Det er borgere, som typisk har været flere 
beskæftigelsesforløb igennem uden at 
nå ud på arbejdsmarkedet, ligesom de 
rent helbredsmæssigt ikke har profiteret 
af behandlingstilbud fra det offentlige 
sundhedssystem.

Lidelser som stress, angst eller depression 
nedsætter borgerens kognitive evner, og det 
kan være svært at sætte ord på følelser, og 
overskue en længere samtale. Derfor har vi 
valgt at gøre noget andet. Vi arbejder med 
empowerment og kroppen som udviklingsvej 
til job og integration. 

Selvtillid og smertelindring som 
metodisk greb til jobparathed

Ved at arbejde både med krop, psyke og 
kompetencer opnår vi resultater også hos 
dem, som er langt væk fra arbejdsmarkedet 
på grund af en kompleks historik. Vores 
mission er, at borgeren skal blive glad igen 
og få sin livsenergi og troen på egne evner 
tilbage. Når den er etableret, opstår ofte 
et ønske om at tage ansvar for eget liv, og 
dermed skabes både jobparathed og stabilitet. 

Sådan ser forløbet ud:

● Individuelt forløb på 13 uger

● 3 timers fremmøde ugentlig 

● Individuelle samtaler

● Virksomhedspraktik

● Kropsafspænding og smertelindring

● Bevægelse i varmt vand

● Mestringsstrategier

● NADA Recovery

●  Løbende kontaktmøder med sagsbehandler 
og systematisk registrering og 
tilbagemelding til jobcenter

BLIV GLAD IGEN + VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Empowermentforløb, der får smerteplagede  
og angstramte borgere i praktik





GLAD I VAND - Empowermentforløb + virksomhedspraktik
Gruppeforløb for kvinder. Vi har stor erfaring med 
smerteplagede  kvinder med anden etnisk herkomst end dansk 

13 ugers forløb for 
smerteplagede kvinder 
med ringe eller 
sparsom tilknytning til 
arbejdsmarkedet

Kan bruges som ressourceforløb eller som 
del af et ekstra tilbud i Jobcentrets egen 
indsatsplan for borgeren. 

Udviklingshuset Brain&Bodys GLAD I 
VAND-forløb har med stor succes været 
gennemført i Københavns kommune i 
Center for Afklaring og Beskæftigelse. 
Forløbet består af kropslige aktiviteter i 
vand og gruppesamtaler én dag om ugen i 
tre timer. Derudover bliver der etableret et 
praktikforløb, når borgeren er klar til det. 
Vi samler en gruppe på cirka 15 kvinder 

og arbejder kollektivt og individuelt 
med dem. I fællesskabet arbejder vi med 
empowerment og co-creation skills. Vi 
arbejder både med deres fysiske smerter 
og symptomer, psykiske barrierer og 
deres reelle kompetencemuligheder. 
Efter forløbet modtager jobcenteret en 
progressionsrapport, der nøje beskriver 
borgerens udvikling i forløbet ud fra en 
beskæftigelsesindsats.

Kun for kvinder

Vi arbejder med kvinder, og det har vi valgt 
at gøre fordi, vi oplever, at socialt udsatte 
og isolerede kvinder (specielt kvinder med 
indvandrerbaggrund) har brug for et rum, 
hvor de kan tale frit uden at bekymre sig om 
social- og kulturel kontrol. Her arbejder vi 
ud fra den erkendelse, at indvandrerkvinder 
har særlige problemstillinger og behov, som 
de sammen med andre ligestillede, i et trygt 
miljø, kan tale om. 

Nogle af de problematikker socialt 
udsatte kvinder kæmper med ...

✦  Sparsom eller ingen joberfaring  
✦  Livsstilssygdomme  
✦  Overgreb eller traumer, der trækker spor  
✦  Mistillid og mindreværd  
✦  Smerter i kroppen  
✦  Presset økonomi  
✦  Konfliktfyldte parforhold  
✦  Isolation, social kontrol og ensomhed  
✦  Moderrolle og opdragelse

Sådan ser forløbet ud:

● Forløb i 13-26 uger, 1 gang om ugen i 3 timer

●  Praktiketablering

●  Praktikopfølgning på  
virksomheden hver 3. uge

●  Progressionsrapport



Alle indvandrerkvinder, jeg har haft 
i forløb, har haft en livslang drøm om 
at lære at svømme – når det sker får de 
selvtillid og troen på egne evner. Den 
følelse bruger vi som platform til at 
komme videre ud på arbejdsmarkedet” 

Bettina Belmadani
Tidligere elitesvømmer, Master i 
Voksenpædagogik og HR (RUC), kropsterapeut  
samt beskæftigelses- og integrationskonsulent

“VI TRÆNER 
ARBEJDSMARKEDSINDIKATORER!

Med udsigt til velvære og 
afslapning, møder op!

Motivation  
- det giver mening!

Motivation, det er sjovt! Ny 
sundhedsarena, gå i vandet, 

bevægelser, bade-vaske-regler!

Instruktions-forståelse 
Træner mødestabilitet.

Bliver en del af en gruppe. 
Lærer at flyde i vand.  

Begynder at sætte sig et mål.

Målrettethed + evnen til  
at skabe kontakt.

Mærker sin krop. Begynder at 
tage svømmetag (ny læring!)

Koncentrationsevne, 
helbredsmestring.

Bevægelse, svømmetag, 
fremdrift i vandet.

Tro på egne evner.

GLAD I VAND er et 
gruppeforløb henvendt 
til kvinder – og særligt 
indvandrerkvinder. Vi har 
burkinier til de, som ønsker at 
tildække sig.





Gruppeforløbet GLAD KROP 
får socialt isolerede og 
smerteplagede kvinder ud 
af kontanthjælpssystemet 
og ind på arbejdsmarkedet 
– med praktik allerede fra 
uge fem

GLAD KROP-forløbet består af en 
kombination af kropslige aktiviteter i 
gruppeforløb, virksomhedspraktik og 
løbende individuelle, motiverende samtaler 
én dag om ugen i tre timer. I dette forløb 
arbejder vi med en kulturel og social 
indføring i de værdier og fællesskab, der 
bærer et moderne dansk kvinde-liv. Vi 
arbejder også med den enkeltes fysiske 

og psykosomatiske barrierer, ligesom 
kvindernes kompetencer bliver afklaret og 
bringes i spil i praktikforløb.

En gruppe hos Udviklingshuset Brain&Body 
ApS består af cirka 15 kvinder. Alle kommer 
hurtigt i praktik, fordi netop forbindelsen 
til arbejdsmarkedet er afgørende for deres 
udvikling.

Afslutningsvis modtager jobcenteret en 
detaljeret progressionsrapport, der beskriver 
borgerens udvikling i forløbet.

Enten en byggeklods til jobcentrets 
egen indsats eller som enkeltkøb

Vores forløb kan købes individuelt eller 
som en samlet pakke til 15 borgere, hvor 
Jobcentret tilbyder GLAD KROP som et ekstra 
tilbud til borgere, der er i forløb igennem 
jobcentrets egen indsats. 

Udviklingshuset Brain&Body ApS kan også 
tilbyde at stå for hele processen med at 
etablere praktik samtidig med at borgere er i 
gruppeforløbet

Et gruppeforløb, der hjælper 
smerteplagede og socialt isolerede 
kvinder ind på arbejdsmarkedet

●  13 ugers gruppeforløb + praktiketablering

●  Empowermentforløb som kan bruges som 
ressourceforløb 

●  Købes individuelt eller til en samlet 
gruppe

●  1 ugentlig session på 3 timer 

●  Praktikopfølgning

●  Udvidet progressionsrapport

GLAD KROP - Virksomhedspraktik + empowermentforløb
Gruppeforløb for socialt isolerede og smerteplagede  
kvinder på kanten af arbejdsmarkedet
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