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- Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan mit liv ville se ud, hvis jeg ikke havde et arbejde, siger Kim Andersen 

I supermarkedet Rema 1000 finder fleksjobbere og førtidspensionister fællesskab og mening med livet

Klapjob giver et holdepunkt i livet
STUBBERUP Klokken 
06.45 om morgenen fi-

re dage om ugen møder 
Kim Andersen op til sit ar-
bejde i Rema 1000 på Nor-
densvej. Sådan har rutinen 
været de seneste to år, og 
netop det at have en fast ru-
tine betyder alverden for 
ham.

- Jeg tør slet ikke tænke 
på, hvordan mit liv ville se 
ud, hvis jeg ikke havde et 
arbejde, siger Kim Ander-
sen.

I 2005 blev han tildelt før-
tidspension. Det betyder, at 
han ikke bliver mødt af 
krav om at stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet. Hvis 
han ville, kunne han gå 
derhjemme hele dagen. 
Men 58-årige Kim Ander-
sen har ikke tænkt sig at 
blive derhjemme.

- Det er ikke de ekstra 
penge, jeg får, der betyder 
noget. Det, der er vigtigt, er, 
at jeg kan komme her og 
være en del af et fællesskab 
og lave noget, der giver me-
ning, siger Kim Andersen, 
der på arbejdet i Rema 
1000 bliver kaldt for “Brød 
Kim”, fordi en af hans ar-
bejdsopgaver er at sætte 
brød op, og ikke mindst for-
di chefen har præcis det 
samme navn.

“Brød Kim” er en af de 
mange førtidspensionister, 
der gennem de seneste 10 
år har fået et job gennem 
beskæftigelsesindsatsen 
Klapjob, der sørger for job 
til folk med kognitive han-
dicap. Indsatsen hører un-
der Landsforeningen LEV, 
der er en interesseorgani-
sation for udviklingshæm-
mede.

Klapjob har også eksiste-
ret i Guldborgsund Kom-
mune de seneste 10 år, men 
nu bliver tilbuddet udvidet 
og formaliseret.

- Vi henvender os til sam-
me målgruppe, men udvi-
der fra kun at omfatte før-
tidspensionister til også at 
omfatte fleksjobbere. Og vi 
laver et tættere samarbejde 
med kommunens jobcenter 
om visitation, siger Stine 
Lindskou, der er jobkonsu-
lent for Klapjob-ordningen 
i distrikt Hovedstaden og 
Sjælland.

Hun er bindeleddet mel-
lem jobcenteret og mål-

gruppen af førtidspensioni-
ster og fleksjobbere med 
kognitive udfordringer, 
som tæller blandt andet 
senhjerneskader, ADHD og 
spasticitet. Personer, der 
kan have svært ved at finde 
en plads på det ordinære 
arbejdsmarked, men som 
godt kan passe et job, hvis 
der bliver taget højde for 
deres handicap.

Jobcenteret vurderer ar-
bejdsevnen. Det bliver vur-
deret, hvor mange timer 
hver enkelt kan klare. Det 
kan være meget individu-
elt. Nogle vurderes til kun 
at kunne klare få timers ar-

bejde om ugen, mens andre 
vurderes til at kunne klare 
op mod fuldtid. 

Arbejdspladsen supple-
rer lønnen op efter vurderet 
arbejdsevne. Timelønnen 
ligger som regel på mellem 
40 og 60 kroner, som læg-
ges oveni for eksempel før-
tidspensionen.

Ville blive skrupskør

Heller ikke for Henning Jo-
hannesen på 57 år er det de 
ekstra penge, der trækker 
mest.

- Jeg ville blive skrupskør 
hvis jeg ikke havde et ar-
bejde, siger han.

I lidt over tre år har han 
arbejdet 30 timer om ugen 
i Rema 1000 på Nordensvej. 
Henning Johannesen sør-
ger blandt andet for at 
presse pap, ordne rulle-
bånd, gøre rent og hjælpe 
fragtmændene. 

Men det er arbejdsplad-
sens sociale fællesskab, 
som gør arbejdet til en vig-
tig del af hans liv.

- Her kan personlige pro-
blemer komme frem i lyset, 
så man kan finde en løs-
ning på dem, siger han.

For købmand Kim Ander-
sen handler det om at tage 
et socialt ansvar som virk-

somhed. Han har udover 
“Brød Kim” og Henning Jo-
hannesen yderligere én an-
sat under Klapjobordnin-
gen.

- En Rema 1000 skal af-
spejle samfundet og vise, at 
der er plads til alle på ar-
bejdsmarkedet, siger han.

Men Rema 1000 får også 
noget igen.

- De kommer med det fe-
deste humør. De har en stor 
arbejdsglæde og stolthed 
over arbejdet. Og de har et 
lavt fravær. Arbejdet i sig 
selv har en stor værdi for 
dem, siger Kim Andersen 
om de tre medarbejdere, 
han har ansat under Klap-
jobordningen.

Han opfordrer andre 
virksomheder til at gøre 
brug af ordningen.

- Man bliver nødt til at 
have tålmodighed. Det ta-
ger længere tid for dem at 
lære arbejdsopgaverne. 
Men når de først har lært, 
hvad de skal, så udfører de 
arbejdet med glæde og 
stolthed. Men det gælder 
om at kunne tilpasse ansva-
ret ud fra deres kvalifikati-
oner. Det kræver lidt ekstra 
involvering og tid, men som 
virksomhed får man meget 
igen.
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Købmand Kim Andersen

(bagerst), Henning Johanne-

sen og Kim Andersen med

tilnavnet “Brød Kim” har også 

tid til sjov og ballade i butik-

ken på Nordensvej.  

FOTO: ANDERS KNUDSEN

Kim Andersen har samme navn som butiksbestyreren. Det kan skabe forvirring, så Kim bliver som 

regel kaldt “Brød Kim”. FOTO: ANDERS KNUDSEN

Stine Lindskou fra Klapjob har været med til at skaffe Kim Andersen jobbet i Rema 1000. 
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