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RCA 
(RessourceCenter Aalborg)

Det handler om mennesker og muligheder.
Produktion på markedsvilkår er den bedste måde

at udvikle menneskers arbejdsevne. 
Virksomhedspraktik er en af vejene

tilbage til arbejdsmarkedet. 
RCA løser begge opgaver i et stærkt samarbejde

med en bred palet af virksomheder.

RCA (RessourceCenter Aalborg) er en del af jobcentret i 
Aalborg Kommune, men det er samtidig også en ordrepro-
ducerende virksomhed. Formålet er at udvikle borgeres 
arbejdsevne og tilbyde førtidspensionister beskæftigelse. 
Midlet hertil er at drive en produktionsvirksomhed på mar-
kedsvilkår med alle de krav, det stiller til kvalitet, præcision 
og leveringssikkerhed. Hele tiden med fokus på borgerens 
muligheder for at finde en åbning på arbejdsmarkedet.

”Vi ligner en almindelig virksomhed, men er det jo ikke 
helt. Alligevel skal vi være skarpe på virksomhedsdelen, 
ellers kan vi ikke udvikle mennesker og give dem en 
værdig afprøvning af deres arbejdsevne. Mange kom-
mer her med en skeptisk indstilling til at starte hos RCA, 
men det vender, når de oplever, at der altså er nogle 
rigtige kunder, som skal bruge det, de laver. Det er me-
get motiverende”, siger produktionskoordinator Leif 
Skovsmose.

RCA, der flyttede til Skjernvej i 1988, var oprindeligt en 
amtslig institution, men overgik i 2007 til Aalborg Kommu-
ne. Siden er der brugt mange kræfter på at modernisere virk-
somheden. Det gælder både de fysiske rammer på Skjern-
vej og tilgangen til kunderne, idet det drejer sig om at have 
et højt serviceniveau og opfylde kundernes forventninger til 
kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed.

”Vores fokus på virksomhedsdelen har givet resultat. 
I dag henvender mange virksomheder sig selv til os 
med opgaver, for de har oplevet, at vi kan levere en høj 
kvalitet til aftalt tid. Selv når det drejer sig om store 
serier med kort deadline”, siger Leif Skovsmose og 
fortsætter:
”Vi har en lang række kunder, fx lampeproducenterne 
Nordlux og Georg Jensen, hvor vi udfører montage- og 
pakkearbejde, men også egentlig produktion af lam-
per. Disse stiller naturligvis krav om den rette kvalitet 
til rette tid. Vi er således lige blevet certificeret til at 
producere Georg Jensen-lamper til det amerikanske 
marked. En certificering medfører ufatteligt store krav 
til dokumentation og interne sikkerheds- og kvalitets-
procedurer, men det giver samtidig en stor tilfredsstil-
lelse og stolthed hos vores borgere, at de er med til 
at fremstille attraktive produkter, som de kan møde i 
butikkerne”.

Med ca. 300 borgere tilknyttet og nogle meget fleksible 
værksteder og produktionslokaler har RCA mulighed for at 
mobilisere rigtig mange hænder til at løse hasteopgaver. 
Det er også en af RCA’s stærke sider. RCA råder over både 
montage, træ- og metalværksteder. Men også kantinen og 
konferencelokalerne fungerer som værksteder, der løser op-
gaver både internt og for eksterne kunder.

NY TANKEGANG – NYT NAVN
RCA står for RessourceCenter Aalborg. Tidligere stod det 
for Revalideringscenter Aalborg og længere tilbage var det 
Reva og Nordjyllands Beskyttede Værksteder. Gennem de 
seneste år er der imidlertid sket en markant udvikling af 
virksomheden med en ny tankegang, hvor man udforsker 
muligheder frem for at afhjælpe begrænsninger. Derfor nav-
neskiftet. Det handler om ressourcer og muligheder – for 
borgerne og for de virksomheder, der benytter RCA, enten 
som produktionssted eller formidler af virksomhedspraktik.

PRAKTIK I EN VIRKSOMHED
At komme i praktik i en virksomhed kan for mange være 
det skridt, der bringer dem tilbage på arbejdsmarkedet. Virk-
somhed og praktikant lærer hinanden at kende – både på 
kompetencer og personlig kemi. Virksomhedspraktik er et 
rigtig godt værktøj til at komme ind på arbejdsmarkedet eller 
i gang med uddannelse.

”Vi ser jo, at praktik i en virksomhed bringer mange bor-
gere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med ud-
dannelse. Samtidig hører vi fra virksomhederne, at de 
er glade for de praktikanter, de modtager fra os, fordi de 
er vant til at fungere i en rigtig virksomhed, hvor kvalitet 
og punktlighed er afgørende. Vi lægger stor vægt på 
at finde de åbninger ude i virksomhederne, som kan 
bringe vores borgere videre og forhåbentlig til et varigt 
job”, siger leder Finn Karstenskov.

Leif Skovsmose Finn Karstenskov
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DET BETALER SIG
RCA er en del af Jobcenter Aalborg og et af de redskaber, 
Jobcentret anvender i sit dobbelte virke med dels at skaffe 
ledige et job, dels at hjælpe virksomhederne med kvalifice-
ret arbejdskraft.

”Kvalificerede medarbejdere er et af virksomhedernes 
vigtigste konkurrenceparametre, og i Aalborg er vi hel-
dige med at være en uddannelsesby, så vi har rigtig 
mange mennesker med gode kvalifikationer. Men må-
ske skal kvalifikationerne suppleres, så de passer til 
virksomhedernes behov, og her kan vi hjælpe med vo-
res gode kontakt til virksomhederne og overblik over ud-
dannelsesmulighederne”, siger Jesper Dahlgaard, chef 
for Jobcenter Aalborg.

For Aalborg-områdets mange iværksættere og mindre virk-
somheder er mulighederne for praktikophold og løntilskud 
ofte en attraktiv løsning. Det kan være et stort skridt at 
ansætte sin første medarbejder, og så kan praktik og løntil-
skud være en måde at lære hinanden at kende på, inden en 
egentlig ansættelse.

”Der er mange grunde til, at virksomhederne bruger os. 
Nogle vil gerne dyrke en CSR-profil i forhold til det rum-
melige arbejdsmarked, andre ønsker at arbejde med 
flygtninge. Men jeg tror, de fleste vælger Jobcentret, 
fordi det kan betale sig – og det er fint med os”, siger 
Jesper Dahlgaard.

EN GOD ARBEJDSPLADS

”Jeg kan godt lide at arbejde her, især med lamper-
ne. Der er gode kolleger, og vi har det sjovt sammen. 
Det betyder meget for mig at have et arbejde og en 
god arbejdsplads”.
Ole Søgaard Pedersen brækkede ryggen i en tra-
fikulykke i 1978 og mistede førligheden i benene. 
Han måtte opgive jobbet på galvaniseringsfabrikken 
i Terndrup, men har siden 1986 været i beskyttet 
beskæftigelse på RCA i 20 timer om ugen. Her bliver 
arbejdet tilrettelagt og der bliver lavet hjælpeværktø-
jer, så Ole Søgaard Pedersen kan udføre opgaverne 
fra sin kørestol.

MIT LIV ER VENDT 180 GRADER

”Da jeg kom til RCA var jeg i et smertehelvede og me-
get negativt indstillet til alt. Mit eneste ønske var at 
få min pension og blive ladt i fred. Men gradvist fandt 
jeg ud af at gøre tingene på min egen måde, og fy-
sioterapeut Charlotte gav mig nogle redskaber, bl.a. 
arbejdsstillinger og særlige øvelser, som har gjort, 
at jeg i dag ikke har ondt i ryggen”, fortæller Helle 
Villadsen, som har været ved RCA i seks måneder, 
heraf de tre i praktik hos en købmand i Vestbyen – en 
praktikplads som hun selv tog initiativ til, og hvor der 
nu er udsigt til et rigtigt job.
Helle Villadsen er uddannet serviceassistent og har 
arbejdet med rengøring på Sygehus Nord, indtil hun 
faldt og brækkede armen. Trods operation blev Helle 
ved med at have smerter i armen, lige som hun hav-
de i knæ og ryg. På RCA har hun både arbejdet i værk-
stederne og i køkkenet, for hun elsker at lave mad.
”Jeg skulle virkelig overbevises, da jeg startede på 
RCA. Men jeg har arbejdet meget med mig selv og 
mødt en masse dejlige mennesker. Det har været 
sjovt, og har medført at jeg nu er i fast job”.

KVALITET 
TIL TIDEN

Nordlux har i mange år 
haft et tæt samarbejde 
med RCA’s montage-
afdeling og snedker-
værksted. Montageaf-
delingen samler vores 
udstillingsmontrer og 
monterer lamper på dis-
se, mens snedkerværk-
stedet fremstiller træ-
moduler til specialudstillinger og messeopbygninger. 
Nordlux er meget tilfredse med dette samarbejde, 
hvor man altid kan stole på leveringstid og punkt-
lig kvalitet. Medarbejderne på RCA, der arbejder for 
Nordlux, har helt bestemt oparbejdet en høj kom-
petence med fremstilling og montage af Nordlux’s 
produkter.

Peder Sørensen
Logistikchef, Nordlux

EN DEL AF EN SUCCES
Når noget går godt er det heldigvis sådan, at mange gerne 
vil være en del af det. Heldigvis får RCA rigtig gode tilba-
gemeldinger fra virksomhedskunder og øvrige samarbejds-
partnere – det gælder ikke mindst dem det hele drejer sig 
om – nemlig borgerne.

”Vi modtager borgere, som af den ene eller anden grund 
har svært ved at komme ind på eller fastholde tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 
Der er ofte en række problemstillinger der skal håndte-
res. RCA arbejder systematisk med en ressourceorien-
teret tilgang, logiske krav og forventninger til borgeren. 
Til det brug har vi heldigvis gode opgaver for virksomhe-
derne, hvor der er en nødvendighed i at levere til tiden 
og i rette kvalitet. Alt dette er nødvendige værktøjer for 
at få understøttet og udviklet borgerens ressourcer og 
dermed forbedre muligheden for tilknytning til arbejds-
markedet”, siger leder Finn Karstenskov.

RCA har omkring 60 medarbejdere – jobcenterrådgivere, 
håndværkere,  psykolog, fysioterapeuter, pædagoger og ad-
ministrativt personale fordelt på to afdelinger, nemlig afde-
lingen på Skjernvej og VIA på Skydebanevej.
Borgerne gennemgår individuelt tilrettelagte forløb, som 
kan have en varighed fra nogle få uger til mere end et år. 
De fleste forløb er dog på 15 uger. Ofte indgår virksomheds-
praktik i forløbene, og reglen er, at forløbene kan fortsætte, 
så længe der er fremgang, indtil arbejdsevnen er klarlagt. 
Udgangen på forløbene kan variere fra ordinært job, uddan-
nelse, fleksjob eller førtidspension.

KONKURRENCE UDEN FORVRIDNING
Som kommunal virksomhed må RCA ikke påføre andre virk-
somheder ublu konkurrence. Det sikres gennem nogle kal-
kulationsprincipper, som er fastsat i lovgivningen. Så når 
RCA giver tilbud på en opgave, er prisen beregnet, så den 
matcher det almindelige prisniveau.
Det er altså ikke pris, men kvalitet og fleksibilitet, der får 
virksomheder til at samarbejde med RCA, og sådan skal det 
også være. Det er et skulderklap til borgerne, at de får op-
gaverne, fordi de er de bedste til at løse dem. RCA har ingen 
interesse i at hjælpe mennesker tilbage i job, hvis andre 
mister deres som følge af konkurrenceforvridning.

EN
PROFESSIONEL 
PARTNER

Georg Jensen har i 
mange år benyttet RCA 
til mange forskellige 
opgaver. Vi har vores 
hovedlager og produkti-
on i Hjørring, og da sal-
get er sæsonbestemt, 
benytter vi RCA som en 
god partner til at hjælpe os med opgaver som pak-
ning af varer eller færdiggørelse af semi-produkter, 
når vores egne folk ikke kan følge med. Endvidere 
bruger vi RCA til opgaver, hvor vi ikke selv har den 
fornødne ekspertise. For eksempel monterer og af-
prøver RCA vores elektriske lamper. Her har RCA vist 
sig som en professionel partner der løser opgaver for 
os, som vi ikke selv ser som vores kerneområde. Vi 
er yderst tilfredse med samarbejdet med RCA.

Erik Olsen
VP Quality & CSR, Georg Jensen

Jesper
Dahlgaard

RessourceCenter Aalborg
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
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