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Ansøgning om tilskud til Opzoomerne 

Opzoomerne ansøger om tilskud til en fuldtidsmedarbejder samt tilskud til leje af lokaler i alt 550.000 

kr. Opzoomerne vil med ovennævnte tilskud kunne fortsætte den sociale indsats i Sydhavnen og 

anvende vores netværk, der er opbygget til de udsatte i området igennem 24 år. Vi vil, gennem 

kendskab til målgruppen, medvirke til at motivere brugerne af Anker Jørgensens Plads til i stedet at 

komme hos os eller hjælpe brugerne hen til det nye opholdssted i Hørdumsgade. 

Opzoomernes historie 

Opzoomerne blev inspireret af den hollandske bevægelse ’Opzoomer Mee’ som organiseret 

gadeforeningen, hvor borgerne selv kunne iværksætte initiativer. Boligministeriet inviterede aktører fra 

områder, der skulle i gang med kvarters løft tilbage i 1996, på studietur. På studieturen besøgte man 

bl.a. den hollandske bevægelse. To af deltagerne blev inspirerede af bevægelsens arbejde og 

besluttede at undersøge, om man kunne etablere den samme organisering i Danmark. 

Projektet blev i sin opstart støttet af Boligministeriet og arbejdede med gadeforeninger i hele landet. 

Det var en udfordring, at man i Danmark, sammenlignet med Holland, i højere grad var organiseret i 

boligforeninger. Det lykkedes at skabe et projekt, hvor man støttede teams med 1000 kr., som skulle 

sende fotografier før og efter deres indsats. Projektets princip var, ’for at få noget – skal du gøre noget’. 

Efter endt projektperiode, med støtte fra Boligministeriet, skulle projektet forankres. Her måtte de to 

ildsjæle erkende, at det var for stor en opgave for to personer at organisere teams i hele Danmark. 

Derefter blev der indgået et samarbejde med Københavns Kommune, hvor indsatsen om by 

forskønnelse skulle forankres. Opzoomerne havde en drift overenskomst med Københavns Kommune 

frem til 2012. I denne periode var der mange forskellige projekter i Kgs. Enghave bl.a. blomsteropsatser 

på Borgbjergsvej, belysning ved hoveddøre samt julebelysning og juletræ, som i denne periode blev en 

tradition for bydelen. 

By forskønnelse og beskæftigelse 

Opzoomerne forsatte efter 2012 med støtte fra det lokale beskæftigelsesråd og et samarbejde med Det 

Grønne Jobhus, som senere blev CAB. Opgaverne var stadig organisering af teams med henblik på 

byforskønnelse samt organisering af oprydningsteams igennem en stor rengøringsdag i samarbejde 

med skolerne. Beskæftigelsesprojektet var i begyndelsen et samarbejde mellem boligselskabet KAB 

og Opzoomerne. Formålet var at matche de borgere, der var jobparate, med lokale virksomheder, hvor 

borgerne kunne komme i forløb. Det var således Opzoomernes opgave at være mentorer for borgerne 

og lave brobygning mellem borgere og lokale virksomheder. 
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Oftest var borgerne hos Opzoomerne i en kort periode. Dette for at se dem an og danne et overblik 

over deres kompetencer og ønsker. Derefter blev borgerne matchet med en virksomhed, hvor de 

startede i en kort praktik, som mundende ud i løntilskud og derefter job. Størstedelen af de borgere, 

som Opzoomerne arbejdede med, kunne varetage et 37 timers job og havde ikke andre problematikker 

end ledighed. Nogle borgere havde udfordringer, som måtte håndteres først. 

De mest centrale samarbejdspartnere var boligforeninger som Lejerbo og AKB. Flertallet af de borgere, 

som Opzoomerne fik, ønskede at arbejde med ejendomsservice og forskønnelse. Da de fleste borgere 

var jobparate, var fokus på, at de kom i job hurtigst muligt og oftest indenfor de første måneder. På 

daværende tidspunkt lå Opzoomernes succesrate på 33%, hvilket vil sige, at rigtig mange borgere kom 

hurtigt i job. Borgerne kunne også tage diverse kurser, hvis dette blev krævet af det arbejde, de skulle 

udføre, og der kunne bevilliges kørekort. Alt dette med henblik på at opkvalificere borgerne. 

Lokalforankret beskæftigelsesindsats og socialprojekt 

På et tidspunkt blev mentorreglerne reguleret, og Opzoomerne kunne ikke længere drives som 

beskrevet i ovenstående. Opzoomerne ansøgte derfor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om 

at blive en lokalforankret beskæftigelsesindsats og fik tildelt en bevilling på 4 år. Opzoomerne fik henvist 

borgere fra jobcentre og arbejdet bestod i at afklare dem til at kunne blive en del af arbejdsmarkedet. 

Forskellen var, at de borgere, som blev visiteret fra jobcenteret, ikke tilhørte samme målgruppe som 

tidligere. Borgerne havde flere problematikker, som f.eks. fysiske og mindre psykiske udfordringer samt 

aktivt misbrug. Derfor kunne de heller ikke varetage et 37 timer job til at starte med. På baggrund af 

dette, lavede Opzoomerne interne aktiviteter som f.eks. beplantninger i lokalområdet, hjælp i de 

forskellige boligkarréer og værkstedsarbejde. Da borgerne havde flere udfordringer, der skulle arbejdes 

med, havde de behov for at blive i Opzoomerne i en længere periode, inden de kom i 

virksomhedspraktik. Det lykkedes at få borgere i praktik, løntilskud og job, men vejen derhen var 

markant længere end førhen. 

De efterfølgende år har Opzoomerne fået tildelt aktivitetsparate borgere på kontanthjælp med 

problematikker som hjemløshed, misbrug, fysisk nedslidning og psykiske problemer, herunder borgere 

med psykiske diagnoser. Borgere, der aldrig har været på arbejdsmarkedet eller med mange års fravær 

fra arbejdsmarkedet. Mange af borgerne kommer i forløb på max. 15 timer om ugen, ofte mindre, og 

deres placering i Opzoomerne handler oftest om at afklare, hvilke barrierer de har for at komme ud på 

arbejdsmarkedet og forsøge at bryde disse. Det kræver langt flere ressourcer fra medarbejdernes side 

og nye samarbejdspartnere som f.eks. misbrugscentre og sociale instanser. Der er længere imellem 

praktikkerne, da borgerne er for dårligt fungerende til at kunne være på en arbejdsplads. Mange af 

borgerne har ikke et netværk eller kontakt til deres familie, og flere lider af social angst. Ofte er det 

borgere som har børn men størstedelen af dem har enten fået børnene fjernet eller også har de slet 
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ingen kontakt med dem, hvilket medfører en stor tomhed og meningsløshed. En stor del har alkohol- 

og/eller stofmisbrug og opholder sig på gaden, hvor de mødes med andre omkring misbruget. 

Opzoomerne har sideløbende startet et socialprojekt kaldet ”Sydhavnsflyverne” med målgruppen 

’socialt udsatte borgere (30+)’, hvilket de førnævnte borgere hører ind under. Projektet er støttet af PUF 

og §18 midler og danner konstruktive fællesskaber, som styrker borgernes netværk og højner deres 

livskvalitet. Det er fællesskaber, som bl.a. centrerer sig om fællesspisninger og turoplevelser. 

Behov for ny indsats 

I 2020 deltog Opzoomerne i udbudsrunden om lokalforankret beskæftigelse og fik desværre afslag, da 

det blev besluttet at reducere i antallet af udbydere. I Kgs. Enghave er der i forvejen opstået et tomrum 

efter ophøret af byfornyelsen i udgangen af 2019 samt ophøret af den boligsociale helhedsplan Sjælør-

Sydhavnen ’Fællesskaberne’ i udgangen af 2020. Disse indsatser har bidraget til et fokus på socialt 

udsatte i bydelen, som i bredeste forstand er tilbudt aktiviteter til bedring af deres situation – 

bekæmpelse af ensomhed, fattigdom, misbrug, psykisk sygdom m.m. Med ophøret af de forskellige 

tiltag, forringes situationen for denne gruppe borgere - ikke mindst for dem, der bor i det almennyttige 

boligbyggeri, hvor der i dag er indsatser igennem samarbejdet mellem boligselskabet AKB og 

Opzoomerne. 

Opzoomerne står nu i den situation, at de har eksisteret i 24 år og har i de sidste mange år 

hovedsageligt arbejdet med udsatte borgere i Kgs. Enghave. Opzoomerne samarbejder stadig med 

boligselskaberne og har et stærkt netværk blandt udsatte borgere i området. Opzoomerne har samtidig 

den viden og erfaring det kræver for at kunne organisere aktiviteter, der kan handle i forhold til konkrete 

sociale problemstillinger. 

I det sidste års tid eller mere har der været mange pladser og områder i Sydhavnen, som er lukket ned 

pga. ombygning – især pga. den nye metro, som skal ligge på Mozarts Plads. Det har bevirket, at 

mange udsatte borgere har måttet finde nye steder at mødes, og ofte finder de pladser, som ikke har 

kapaciteten til at rumme så mange mennesker. Derudover mødes de på alle tider af døgnet, hvilket ofte 

medfører gener for naboer og de handlende i butikkerne. Det har været et stigende problem, og derfor 

er det endnu mere vigtigt for hele bydelen, at der findes løsninger – og ikke mindst en håndsrækning til 

de udsatte i området. 

Det er Opzoomernes ønske at bidrage som socialt projekt i Kgs. Enghave med et grundbeløb til driften. 

Opzoomerne ansøger derfor Københavns Kommune om et årligt tilskud på 550.000 kr. til drift. Som 

tidligere beskrevet. Dette for at have et grundlag til at kunne ansøge om yderligere midler til aktiviteter 

andre steder. 

Med venlig hilsen  
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Christina Jespersen 

Projektkoordinator  

 

  

 


