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1. Woord vooraf
Na in 2015 veel aandacht en tijd besteed te hebben aan de

In het jaar 2016 hebben wij zwaar ingezet op het uitbreiden van samenwerking

organisatieverandering van het bedrijf, is 2016 het jaar van de fysieke

in de stad en regio Utrecht. Samen met de arbeidsmarktregio is actief gewerkt

verbouwing. Na een intensieve voorbereiding in 2015 is in januari 2016

aan het plaatsen van zoveel mogelijk mensen - onder meer vanuit het

gestart met de ver- en nieuwbouw aan de Niels Bohrweg 121 te Utrecht. Deze

doelgroepregister - op de arbeidsmarkt. Daarbij trokken we op met gemeenten,

verbouwing was noodzakelijk, omdat we graag op één locatie met elkaar willen

UWV en collega SW-bedrijven.

werken, daarvoor moest extra ruimte gecreëerd worden. Ook wilden we het
pand weer helemaal up-to-date brengen, zodat het fijn werken is voor de circa

Financieel hebben we het jaar 2016 positief af kunnen sluiten. Ondanks alle

600 personen die dagelijks op deze locatie verblijven. We hebben gekozen

onzekerheden is hard gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen. Onder

voor deelopleveringen, zodat het gebouw steeds beter ging passen bij de

dankzegging voor de grote inzet en betrokkenheid van de medewerkers van UW,

gekozen uitgangspunten. Uiteindelijk hebben we in december 2016 de ver- en

onze opdrachtgevers en onze aandeelhouder kunnen we terugkijken op een

nieuwbouw af kunnen ronden. De feestelijkheden omtrent de opening hebben

intensief maar succesvol jaar.

in februari 2017 plaatsgevonden.
Aan het einde van 2016 werd bekend dat directeur Talitha van den Elst UW ging
Naast de fysieke verbouwing was 2016 ook het jaar van heroriëntatie op de

verlaten. In 2017 is met succes gezocht naar een opvolger: Wil Peters is per 1

gekozen strategische koers UW zoals vastgelegd in het Transitieplan UW 2014-

september 2017 de nieuwe directeur van UW.

2018. Daartoe was alle reden, omdat met de daadwerkelijke implementatie
van de Participatiewet op 1 januari 2015 de kaders voor ons als SW-bedrijf

Namens Talitha van den Elst en het directiemanagementteam dank ik iedereen

echt zijn veranderd. Wij hebben vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer van

hartelijk voor de geleverde bijdrage in het jaar 2016.

nieuwe Wsw-medewerkers. Op de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet
liggen nog tal van uitvoeringsproblemen. Deze zijn substantieel anders dan

Jules de Vet

aangenomen in het transitieplan 2014-2018. De gesprekken over de aanpassing

directeur a.i. (tot 1 september 2017)

van de strategische koers zijn intensief. Wij verwachten in de loop van 2017
duidelijkheid te hebben over een mogelijke aanpassing van de gekozen
strategische koers.
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2. Bericht van de Raad van Commissarissen
‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’. In dat teken stond het jaar 2016.

Dat mag een prestatie van formaat worden genoemd, waarvoor wij directie en

Begin 2017 hebben we onze geheel vernieuwde bedrijfshuisvesting aan de

managementteam niet anders dan veel lof kunnen toezwaaien. Want het valt

Niels Bohrweg in gebruik kunnen nemen. Niet alleen past ons grote trots op de

niet mee om in de onstuimige wereld waarin UW zich bevindt voortdurend ‘in

geweldige gedaantewisseling die ons pand heeft ondergaan, het gehele proces

control’ te blijven.

verliep bovendien binnen gestelde doorlooptijd en budget.
Op de valreep van het nieuwe jaar kondigde onze directeur Talitha van den Elst
Dat kon alleen omdat onze medewerkers een jaar lang de flexibiliteit en het

haar vertrek aan. Na vier jaar keihard werken, vond zij het tijd voor wat anders.

geduld hebben kunnen opbrengen om letterlijk en figuurlijk mee te bewegen.

Zoals de Fransen zeggen: ‘afscheid nemen is een beetje sterven’. En zo voelt het

Zij bleven hun werk doen alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Een

ook, van beide kanten.

geweldige prestatie.
Per september 2017 heeft de Raad van Commissarissen in Wil Peters een nieuwe
Maar de winkel bleef niet alleen open, de verkoop ging zelfs ‘gewoon’ door.

directeur gevonden, met wie UW met vertrouwen de toekomst in kan.

Want ondanks de grootschalige ‘vernieuwbouw’, de soms verrassende
schermutselingen door de ‘kinderziektes’ van de Participatiewet en de transitie

Peter de Leeuwerk

van UW als organisatie, is UW erin geslaagd conform verwachting te presteren.

voorzitter Raad van Commissarissen

4

UW JAARVERSLAG 2016

3. Organisatieprofiel
Aandeelhouder UW Holding BV
De gemeente Utrecht is eigenaar van de aandelen van UW Holding BV en
daarmee eigenaar van UW.

UW-vestigingen
Niels Bohrweg 121

Postadres

3542 CA Utrecht

Postbus 9255
3506 GG Utrecht

NieuweHoutenseweg 25
3524 SE Utrecht

030 - 239 15 00

Gemeente Houten

info@uw.nl

De gemeente Houten heeft UW belast met de uitvoering van de Wet sociale

www.uw.nl

werkvoorziening middels een aanwijzingsbesluit.

Directiemanagementteam

Raad van Commissarissen

Het directiemanagementteam bestond eind 2016 uit: Talitha van den Elst

De Raad van Commissarissen bestond eind 2016 uit: John Herfkens, Kete

(directeur, heeft in maart 2017 afscheid genomen van UW), Heidi den Hartigh

Kervezee, Peter de Leeuwerk (voorzitter), Hein Pouw en Yasemin Tümer.

(manager P&O), Harrie Lantinga (manager Arbeidsintegratie), Gertjan Stoker
(manager Financiën en ICT) en Robin Wille (manager Werkbedrijven).

Wil Peters is per 1 september 2017 de opvolger van Talitha van den Elst als directeur van UW.
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4. U-weetjes
Koken voor vluchtelingen, een zomercircus en een kerstfeest met UW Got Talent: een greep uit de activiteiten die in
2016 voor en door medewerkers van UW zijn georganiseerd. Er is ook een activiteit gestopt: de personeelsvereniging
van UW heeft zichzelf opgeheven.

Koken voor vluchtelingen

Gezellig en leuk UW Zomercircus

Op initiatief van een aantal medewerkers van UW is in februari 2016 een groep

Koken deden UW’ers ook tijdens het jaarlijkse UW Zomerfeest. In augustus – op

van ongeveer vijftig vluchtelingen op bezoek geweest bij UW op de locatie Niels

een van de warmste dagen van het jaar - werd het jaarlijkse UW Zomerfeest

Bohrweg. UW’ers kookten voor de vluchtelingen, waarna we de maaltijd samen

gevierd op de Niels Bohrweg. Het thema was ‘circus’. Circus Sambal en

gegeten hebben in het bedrijfsrestaurant. Ook aan de aanwezige kinderen

goochelclown Pepe verzorgden leuke acts waaraan het publiek kon meedoen.

werd gedacht. Vooraf was speelgoed ingezameld bij collega’s. De vluchtelingen

UW-collega Bob verzorgde een knappe breakdance-show. Andere collega’s

konden het initiatief zeer waarderen, zo bleek uit de reacties. Zij verbleven

hadden heerlijk Surinaams gekookt. Tijdens het feest werden bovendien

tijdelijk in de opvang in de wijk Kanaleneiland.

pannenkoeken en zelf samengestelde pizza’s gebakken.
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Feestje voor collega’s die 45 jaar of langer werken bij UW

Viering kerst met UW Got Talent

En er was meer reden voor feest in 2016. In aanwezigheid van de Utrechtse

UW Got Talent, de jaarlijkse talentenjacht voor UW-medewerkers, was in 2016

wethouder Victor Everhardt, familieleden en collega’s zijn medewerkers van

weer een groot succes. UW’ers konden hun talenten op het podium laten zien

UW die dit jaar 45 jaar of langer in dienst zijn van UW in het zonnetje gezet.

tijdens de kerstviering in het nieuwe restaurant op de Niels Bohrweg. Collega’s

De wethouder en UW-directeur Talitha van den Elst spraken de jubilarissen

van de catering zorgden voor een lekker stampotmenu. Alle medewerkers van

toe. Onze trouwe collega’s ontvingen een oorkonde, een bos bloemen en een

UW konden tijdens het evenement tevens hun kerstpakket ophalen. Artiesten

speciaal door de metaalafdeling van UW gemaakt cadeautje als dank voor hun

van JAH! Music droegen bij aan de sfeer met gezellige Nederlandstalige

jarenlange inzet en betrokkenheid bij UW.

optredens.

Van links naar rechts: UW-directeur Talitha van den Elst, Dirkje van Haaften

Personeelsvereniging gestopt

(45 jaar in dienst), wethouder Victor Everhardt, Ria Verbeek (45 jaar in dienst),

Er werden ook tradities beëindigd in 2016. Het bestuur van de

Jan Willem Verkerk (45 jaar in dienst), Wil van Hoeyen (47 jaar in dienst),

personeelsvereniging van UW besloot eind 2015 om de vereniging in de huidige

Bertus Broekhuisen (47 jaar in dienst), Alfred Uphoff (46 jaar in dienst) en Ella

vorm op te heffen per 31 december 2016. Twee van de drie bestuursleden zijn al

Gondelach (46 jaar in dienst).

enige tijd gepensioneerd en het is niet gelukt om opvolgers te vinden.
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5. Huisvesting
Na een voorbereiding van twee jaar was het in februari 2016 zover: de

aangepast. Tevens is er een nieuwe installatie aangelegd waarmee alle ruimtes

verbouwing van het UW-pand aan de Niels Bohrweg ging van start. Eind

verwarmd en gekoeld worden. Op de nieuwbouw aan de voorkant is een

december was de grote verbouwing klaar. In januari 2017 zijn alle medewerkers

dakterras.

van de UW-locatie Aidadreef verhuisd naar de Niels Bohrweg. Daarmee kwam
een einde aan een roerig verbouw- en verhuisjaar, dat wat betreft resultaat,

Verhuisbericht

planning en financiën geslaagd is.

In januari 2017 zijn alle medewerkers van de UW-locatie Aidadreef naar de Niels
Bohrweg verhuisd en konden we het verhuisbericht versturen.

Met het doorknippen van een lint en het symbolisch omverduwen van een
binnenmuur op 23 februari ging de verbouwing van het UW-pand aan de Niels

Minder energieverbruik

Bohrweg officieel van start. Het gebouw onderging een ingrijpende renovatie.

In ons vernieuwde pand verbruiken we minder energie door betere isolatie,

Aan de straatzijde werd bovendien een verdieping opgebouwd. De binnentuin

betere beglazing en betere installaties. In het voorjaar van 2017 zijn bovendien

werd overkapt en bij het pand getrokken. Al met al een ingrijpende operatie,

1.287 zonnepanelen op het dak aangebracht, waarmee we voor een deel

die het hele jaar 2016 besloeg en alle medewerkers van UW raakte, want we

voorzien in ons energieverbruik.

verbouwden het bedrijf terwijl er werd doorgewerkt in het pand.
De verbouwing vroeg om de nodige flexibiliteit van de medewerkers van UW.
Diverse interne verhuizingen waren noodzakelijk om het pand deel voor deel te
kunnen renoveren.
Eind 2016: verbouwing afgerond volgens planning
Eind 2016 was de verbouwing afgerond. Productieruimtes, kantoren,
vergaderruimtes, spreekkamers, trainingslokalen, toiletgroepen, gangen,
receptie en het gloednieuwe restaurant met nieuwe keuken: het ziet er allemaal
goed, licht en fris uit. Ook de inrichting van het vernieuwde gebouw werd flink

“Spannend was de sloop van de voorkant in mei 2016. We
schrokken van de conditie van de riolering, die was nog
slechter dan we al dachten. Er was meer werk nodig en
daar¬om moest het heien voor de opbouw van de voorkant
worden uitgesteld. Desondanks hebben we onze planning
gehaald. Met de aannemer is in het begin afgesproken dat de
verbouwing eind 2016 klaar moet zijn.”
- Gertjan Stoker, manager Financiën & ICT
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Het UW-pand begin januari 2017. De nieuwe opbouw is duidelijk zichtbaar.

Feestelijke opening tijdens open dag op 11 februari 2017
Over het eindresultaat van de verbouwing en renovatie
is bijna iedereen het eens: het is prachtig geworden. Op
11 februari 2017 werd een open dag georganiseerd voor
medewerkers van UW en hun familieleden. Utrechts
burgemeester Jan van Zanen verzorgde met twee UWmedewerkers de feestelijke opening. Op 14 en 16 februari 2017
zijn bijeenkomsten georganiseerd voor klanten en relaties,
waarbij zij tevens een kijkje komen nemen in ons gerenoveerd
pand. UW-medewerkers Jolanda Jansen en Wil van Hoeyen
verzorgden samen met burgemeester Jan van Zanen de
feestelijke opening tijdens de open dag.

“Het is heel mooi geworden, onder andere
de kantine en de werkruimtes, het is zeer
prettig werken zo. Dit alles was hoognodig. De
uitstraling vanaf de buitenzijde is top, het
springt er goed uit als je aan komt rijden. Ik
ben trots op zo’n mooi bedrijf. De kantine heeft
nu een mooie, goede en verzorgde uitstraling.
Voor nu weet ik niets te verbeteren, ik ben
zeer tevreden over hoe het er nu voor staat
in het bedrijf.”
– Ton van Tuijl, groepsdetacheringen
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Niels Bohrweg Nieuws met cartoons
Tijdens de verbouwing zijn medewerkers onder meer
geïnformeerd in het Niels Bohrweg Nieuws, dat regelmatig
op de locatie werd verspreid. Daarin werden ook prachtige
cartoons van UW-medewerker Bram van Tergouw
gepubliceerd.
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6. UW digitaal
Het project ‘Digitaal werken’ ging najaar 2016 van start. UW krijgt een nieuw

Meldplicht Datalekken

– sociaal – intranet en ook verschillende bedrijfsprocessen zijn en worden

De wet Meldplicht Datalekken is sinds 1 januari 2016 als onderdeel van de Wet

gedigitaliseerd. Zo worden bijvoorbeeld inkomende facturen in de nieuwe

Bescherming Persoonsgegevens (WBP) actief. De wet geeft aan dat er sprake is

digitale omgeving gescand en automatisch verstuurd naar budgethouders.

van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

Na de digitaliseringsslag zijn alle documenten digitaal ontsloten via Sharepoint.

Binnen UW worden persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Om risico’s van

Er worden digitale workflows ontwikkeld, waarmee processen volledig digitaal

het onverhoopt niet naleven van de wet verder te beperken heeft UW een

afgehandeld worden. Onderdeel van het project is het ontwikkelen van

quickscan laten uitvoeren. De procedures rond het voorkomen van datalekken

webformulieren om processen sneller en efficiënter af te handelen.

zijn uitgeschreven en de verantwoordelijkheden op dit vlak zijn belegd. Zo
hebben we informatiebeveiliging en informatiemanagement centraal belegd.

UW krijgt een sociaal intranet waar medewerkers informatie kunnen vinden,
met elkaar kunnen communiceren en dat digitale werkprocessen faciliteert.
Office 365
In 2016 werd tevens Office 365 ingevoerd, dat het versiebeheer van documenten
en flexibel werken faciliteert. Ook klanten en leveranciers krijgen een portal in
onze nieuwe digitale werkomgeving, die in 2017 gereed zal zijn. De leverancier
die ons helpt om onze digitaliseringswens te realiseren is Cegeka.
Uitbesteding van ICT-helpdesk
De uitbesteding van de ICT-helpdesk-functie bij UW heeft geleid tot de keuze
voor het bedrijf Bosworx.
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7. Aandacht voor klanten en leveranciers
UW investeert in goede relaties met klanten en leveranciers. In 2016 is een

Leveranciers maken kennis met diensten UW

aantal events georganiseerd.

Ook voor onze leveranciers organiseerden wij juni 2016 een bijeenkomst.
Doel was hen op een inspirerende manier te informeren over de brede

50 werkgevers ontbijten bij UW

dienstverlening van UW. UW kan bijvoorbeeld bedrijven helpen bij het

Ongeveer vijftig werkgevers waren in april aanwezig bij een door UW

voldoen aan de eisen van de banenafspraak en het voldoen aan social return-

georganiseerd ontbijt op de Niels Bohrweg. De gasten kregen informatie over

voorwaarden bij aanbestedingen. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook bloemen

de Participatiewet en over hoe UW hen kan helpen bij het werk bieden aan

en planten leveren of goederen inpakken.

mensen met een arbeidsbeperking. Tv-presentatrice Lucille Werner vertelde
over haar eigen ervaringen en gaf de werkgevers mee vooral te letten op de
kwaliteiten die mensen wél hebben. Na afloop kregen de werkgevers een
boeket van UW Flora mee.
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Laatste lentepresentje naar 250 klanten
Zeven jaar op rij bedankten wij onze opdrachtgevers met
een lentepresentje, meestal een door UW gemaakt cadeau
dat iets te maken had met – een onderdeel van - onze
dienstverlening. Dit jaar ontwierpen we een vouwvaas.
Ongeveer 250 contactpersonen bij klanten van UW vroegen
het lentepresentje van 2016 aan via onze website. De opdruk
op de zijkanten van de vaas is ontworpen voor UW, met onder
meer een verwijzing naar www.uw.nl/bloemen. De vouwvaas
is de laatste in de rij van lentepresentjes. Tijd voor iets
nieuws!
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8. Werken met nieuwe doelgroepen
In 2015 ging de Wsw op in de Participatiewet. Sindsdien kan UW geen

Vmbo-leerlingen bezoeken UW tijdens Feest van de Techniek

nieuwe SW-medewerkers meer aannemen. Om de bekendheid van UW bij de

Ongeveer honderd leerlingen van diverse Utrechtse opleidingen voor vmbo en

zogenaamde ‘nieuwe doelgroepen’ – zoals mensen die onder de Participatiewet

praktijkonderwijs brachten in november een bedrijfsbezoek bij de metaal- en

en de Wajong vallen – te vergroten en instroom te bevorderen, ontplooide UW

montageafdeling van UW. Zij deden dit in het kader van het Feest van de Techniek.

in 2016 verschillende activiteiten. Zo organiseerden we een praktijkcarrousel

Zij kregen uitleg over het technisch werk dat medewerkers van UW verrichten en

voor jongeren uit het speciaal onderwijs, bedrijfsbezoeken voor vmbo-

welke machines en apparatuur zij daarbij gebruiken. Naast UW openden meerdere

leerlingen en trainingen voor statushouders.

bedrijven op Lage Weide hun deuren voor het technisch talent van de toekomst,
onder meer Stamhuis, Strukton, HEMA, Pouw en Oskam. Bekijk ook de korte

In 2015 en 2016 voerden wij gesprekken met onder meer de gemeente
Utrecht, de Lekstroomgemeenten en UWV om te komen tot een betere
in- en doorstroom van nieuwe doelgroepen. Ook ontwikkelden wij in 2016
verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor nieuwe doelgroepen.
Praktijkcarrousels voor leerlingen speciaal onderwijs
UW heeft een praktijkcarrousel verzorgd voor leerlingen die speciaal
onderwijs volgen. In groepjes hebben de leerlingen dagdelen meegewerkt in
werksoorten van hun keuze, onder andere werken in een winkel, productiewerk,
schoonmaak, catering en werken in het groen. Doel was om leerlingen kennis
te laten maken met verschillende werksoorten, zodat ze in de eindfase van hun
opleiding een bewustere keuze kunnen maken voor hun toekomst.

aftermovie van het event.
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UW helpt statushouders bij oriënteren op werk
Ook statushouders vormen een nieuwe doelgroep voor UW, omdat zij
doorgaans ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. UW hielp
in 2016 statushouders in de gemeenten Utrecht en Ouder-Amstel bij het
oriënteren op werk. De meesten waren vluchtelingen met een verblijfstatus
in Nederland. Zij bezochten verschillende bedrijven via UW en kregen ook
trainingen van UW. Beide in september gestarte projecten waren een proef en
duurden drie maanden. Een trainer van UW begeleidde de trainingen voor de
groepen uit Utrecht. In totaal ging het om 48 deelnemers.
Naast de trainingen bezochten de deelnemers één dagdeel of dag per week
diverse bedrijven. Daar maakten ze kennis met verschillende werksoorten.
Taalstage
Na de eerste maand combineerden de Utrechters de training met een taalstage.
Tijdens hun taalstage gingen ze werken op een plek waar ze veel Nederlands
moesten praten.

“De trainingen zijn vooral gericht op werknemersvaardigheden.
Wat komt er kijken bij werken in Nederland? We bespreken
ook het werk dat mensen hebben gedaan in hun land van
herkomst, wat ze hier willen en kunnen bereiken en wat
ze daarvoor moeten doen. Daarnaast is er aandacht voor
de man-vrouwverhouding in Nederland en hoe je omgaat met
conflicten op de werkvloer.”
- UW-trainer Ingrid Zwaap over de training voor 			
statushouders
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9. Samenwerking met de gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht is een belangrijke opdrachtgever en

Medewerkers van UW Groen onderhouden de vier begraafplaatsen van de

samenwerkingspartner van UW. Tevens is de gemeente aandeelhouder van

gemeente. Groen-medewerkers verzorgen tevens het verwijderen van onkruid

UW. Ook in 2016 werkte UW nauw samen met de gemeente Utrecht, zoals

in parken, plantsoenen en boomspiegels. Daarnaast verwijderen Groen-

op het gebied van de Participatiewet en het organiseren van het Oekraïne-

medewerkers zwerfvuil op straat, rondom afvalinzamelpunten en in parken.

referendum.

Tenslotte helpen medewerkers van UW Groen samen met U-stal de gemeente
bij het handhaven van het fietsparkeren in de Utrecht.

Samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet
De gemeente Utrecht heeft UW aangewezen als belangrijke strategische partner
bij de uitvoering van de Participatiewet. Zo voerden wij ook in 2016 voor de
gemeente de Werktraining uit voor mensen met een bijstandsuitkering. De
Werktraining stopt in 2017. In december 2016 is het nieuwe project Maatwerk
opgestart.
De gemeente als opdrachtgever
Ook op andere gebieden is de gemeente Utrecht een belangrijke opdrachtgever
van UW. Medewerkers van UW Schoonmaak maken het Stadskantoor schoon en
medewerkers van UW Flora leveren en verzorgen de beplanting in het gebouw.
Daarnaast onderhouden wij alle koffieautomaten in de gebouwen van de
gemeente. Daarnaast werken UW’ers bij Albron, het bedrijf dat de catering in
het Stadskantoor verzorgt.
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In 2016 startte UW Flora met het onderhouden van hanging baskets en
bloementorens voor de gemeente Utrecht. Medewerkers van diverse UWonderdelen bouwden de stembureaus op voor het Oekraïne-referendum.
Marktconform
De opdrachten die UW uitvoert voor de gemeente gebeuren tegen
marktconforme prijzen en met inzet van de brede doelgroep. Daar waar we dit
niet alleen kunnen, voeren we dit zoveel mogelijk uit met partners in de stad of
met collega-bedrijven uit de regio.
Strategische rol
Met de gemeente Utrecht verkenden wij in 2016 welke strategische rol UW in
de toekomst kan spelen voor de afdeling Werk & Inkomen. Deze gesprekken
worden voortgezet in 2017.
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10. Actief in netwerken
Om de doelstellingen van UW – en van de gemeente Utrecht – te realiseren, werkt UW actief samen in diverse netwerken in de stad en regio Utrecht.
Een greep uit ons netwerk.

Klik op het logo om naar de website van het netwerk te gaan.
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11. Arbeidsintegratie
Het plaatsen en begeleiden van mensen op reguliere banen bij werkgevers
is een speerpunt van UW. Maatwerk – de opvolger van de Werktraining –
werd eind 2016 geïntroduceerd als project om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt te plaatsen op reguliere banen. Jobcoaching was ook in
2016 weer van grote waarde, UW-jobcoaches begeleidden onder anderen
medewerkers die UW heeft gedetacheerd bij het UMC Utrecht.
Start nieuwe manager Harrie Lantinga
In de zomer 2016 startte Harrie Lantinga als manager arbeidsintegratie bij UW.
In deze functie volgde hij Patrick de Lange op.
Maatwerk volgt Werktraining op
December 2016 ging het project Maatwerk van start op de Niels Bohrweg.
Maatwerk is de opvolger van de Werktraining. UW voert dit nieuwe project uit in
opdracht van de gemeente Utrecht. De nadruk ligt bij Maatwerk op bemiddeling
van deelnemers naar reguliere banen met inzet van intensieve individuele
begeleiding.
Deelnemers vallen onder de Participatiewet en zijn doorverwezen naar
Maatwerk door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. UW
begeleidt hen in maximaal zes maanden naar regulier werk. Daarbij zet UW
diverse instrumenten in, zoals korte vakgerichte opleidingen en trainingen.

“Alles in dit project is gericht op het vinden van een reguliere
baan. In de eerste twee weken leren we de kandidaten
kennen. Er wordt onder meer een werkplan met een
uitstroomprofiel opgesteld, met daarin een keuze voor een
branche. Na twee weken start de deelnemer al op een
werkervaringsplek bij een werkgever uit het netwerk van
UW.”
– UW-consulent Paul Bras
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UW helpt werkgevers aan medewerkers
In een interview in een huis-aan-huis-uitgave vertelt Jan Beekman hoe hij na
een periode bij UW – waarin hij werkervaring opdeed en opleidingen volgde
- een reguliere baan heeft gevonden in de schoonmaak. Zijn werkgever André
Daalhuizen vertelt dat hij als werkgever zeer tevreden is over de samenwerking
met UW.
Martine Conings van NH Utrecht vertelt in een interview in Utrecht Business
hoe UW haar hotel helpt bij het bieden van werk aan mensen die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
Detacheringen Wajong, Participatiewet, Wsw
Het aantal detacheringen van mensen uit nieuwe doelgroepen bij werkgevers
groeide in 2016 van gemiddeld 24 naar gemiddeld 39 gedetacheerden. Dit is
exclusief de proefplaatsingen.
Voor een aantal organisaties in Utrecht – onder meer het UMCU – verzorgt UW
detachering en jobcoaching van medewerkers uit nieuwe doelgroepen. De opzet
is dat deze medewerkers na een tijdelijke detachering in loondienst komen van
deze bedrijven. Om te komen tot de juiste matches wordt nauw samengewerkt
met het WerkgeversServicepunt en UWV.
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Via UW waren in 2016 ongeveer 30 Wajongers gedetacheerd bij het UMC Utrecht.
De mensen zijn in dienst bij UW – wij detacheren hen bij het ziekenhuis. Daar
doen ze diverse soorten werk, bijvoorbeeld het digitaliseren van documenten,
administratief werk of assisteren van verpleegkundigen.
Begin februari zijn vier medewerkers gestart bij het Wilhelmina
Kinderziekenhuis, dat onderdeel is van het UMCU. Zij werken er bij de
speeluitleen en als gastheer en -vrouw. Ook zij zijn gedetacheerd door UW.
Het UMCU is tevreden over de medewerkers en de samenwerking met UW en
het WerkgeversServicepunt. De raamovereenkomst werd medio 2016 dan ook
verlengd.
Het aantal individuele detacheringen van Wsw-medewerkers ligt al een aantal
jaren op ongeveer 200.
Jobcoaching
De instroom van jobcoachtrajecten verliep voorspoedig in 2016. Eind 2016
liepen er 64 jobcoachtrajecten, en werden er 36 trajecten afgesloten. Vooral de
interne jobcoaching voor UWV groeide meer dan verwacht. Eind 2016 liepen er
16 jobcoachingstrajecten voor statushouders.
Lekstroom-gemeenten
De gemeenten uit de Lekstroom maakten ook goed gebruik van onze
dienstverlening op het gebied van arbeidsontwikkeling. Op de vier
samenwerkingscontracten met de Lekstroom-gemeenten was de instroom in
2016 boven verwachting.
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Taaltraining voor Poolse medewerkers Tempo-Team Outsourcing
Najaar 2016 startte UW met het geven van taaltrainingen aan Poolse
medewerkers die werken bij Tempo-Team Outsourcing in Utrecht. De cursisten
spraken in het begin niet of nauwelijks Nederlands. In 15 lessen leerden ze
zichzelf voorstellen, een praatje maken met collega’s, instructies begrijpen en
vragen stellen.
De groep Poolse medewerkers werkt via Tempo-Team Outsourcing bij het
sorteercentrum van PostNL Pakketten op Lage Weide. UW heeft veel ervaring
met het geven van op werk gerichte taaltrainingen. Daarom heeft Tempo Team
Outsourcing UW gevraagd om deze training te verzorgen.
Trainers UW verzorgen trainingen voor collega’s
Zes trainers van de afdeling Ontwikkeling van UW verzorgden in 2016 de
Covey-training en de training Oplossingsgericht werken voor ruim 110 UWmedewerkers. Hoe ga je met je werk om en hoe geef je jezelf sturing? En: hoe
effectief doe je dat? Samen met de training ‘Oplossingsgericht werken’ geeft
de Covey-training handvatten om effectief samen te werken en resultaten te
verbeteren.
Branchegericht werken
In 2016 maakte UW een aanzet om branchegericht te werken. Daarbij namen wij
de brancheteams van het WerkgeversServicepunt als uitgangspunt. Doel is om
beter aan te sluiten bij vacatures van werkgevers.

“Vooral het trainingsdeel over plannen en pri¬oriteiten stellen,
levert veel mensen iets op en ook hoe je in het samenwerken
tot een goed resultaat kunt komen. De Covey-training
is zo gemaakt dat theorie, filmpjes en oefeningen elkaar
afwisselen.”
– Thea Gennissen, manager Werk en Ontwikkeling bij UW
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Transparantieplan Wajong
In opdracht van de Utrechtse Werktafel startte UW in 2016 met de pilot
Transparantieplan Wajong. Samen met collega-bedrijven in de regio - Biga
Groep, Ferm Werk en PAUW bedrijven - namen we versneld 400 Wajong-dossiers
onder de loep. Dat gebeurde onder regie van UWV.
Uit de screening van 400 klantdossiers kwamen 29 Wajongers naar voren uit
onze regio die wij begin 2017 uitnodigden voor een gesprek. Doel: meer zicht
op de Wajongers uit de regio, zodat we meer potentiële kandidaten kunnen
toeleiden naar werkgevers in het kader van de banenafspraak.
Outplacement en private opdrachten
Het aantal opdrachten van werkgevers voor outplacement is in 2016 gedaald
ten opzichte van 2015, van 190 naar 110.

Opdrachtgever

2016

2015

2014

Gemeente Utrecht (incl. Werktrainging)

329

936

946

Regio Utrecht (excl. Gemeente Utrecht)

36

41

18

UWV

20

2

3

Outplacement

110

190

176

Jobcoaching (Wajong en Participatiewet)

142

Totaal

637

1.170

1.164
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12. Werkbedrijven
De Werkbedrijven van UW lieten in 2016 mooie financiële resultaten zien.

Samen met de gemeente Utrecht is gewerkt aan een draaiboek en

We startten bovendien bijzondere projecten op, zoals het onderhouden van

beschrijvingen van de werkwijze, zodat we deze klus vaker op ons kunnen

hanging baskets en bloementorens en het opbouwen en uitruimen van de

nemen.

stembureaus voor het Oekraïne-referendum voor de gemeente Utrecht.
In 2016 realiseerden de Werkbedrijven een beter financieel resultaat dan
begroot. Vooral de afdelingen Metaal, Groepsdetacheringen en Schoonmaak
draaiden een goed jaar. Ook slaagden we erin om passend werk te bieden als
een medewerker van UW werkzaamheden bij het eigen onderdeel – tijdelijk niet meer kon uitvoeren. Daarom is het aantal Wsw-medewerkers bij de afdeling
‘Beschut’ in het afgelopen jaar hoger geweest dan gepland. UW Groen en UW
Flora deden het financieel wat minder dan begroot. Zij wisten echter door een
eindsprint en verbetermaatregelen het verlies te beperken.
Inrichten stembureaus en plaatsen verkiezingsborden voor referendum
UW heeft voor het Oekraïne-referendum in april 2016 alle 141 stembureaus in
de gemeente Utrecht ingericht. Ook plaatsten wij voor dit referendum 74 grote
aanplakborden door de gehele gemeente.
Medewerkers van UW plaatsen stemhokjes en stembussen, zetten tafels en
stoelen neer en leverden stembiljetten en stempotloden af. Bij het inrichten
en afbreken van de stemlokalen waren zestig medewerkers van UW betrokken,
terwijl op de verkiezingsdag twintig medewerkers mobiel paraat waren.
Het was de eerste keer dat UW deze opdracht uitvoerde.
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UW Groen
Ook in 2016 verzorgde UW Groen het onderhoud van onder meer tuinen,

Daarnaast investeerden we in de ergonomie van het schoffelen. Ook zijn er

begraafplaatsen, plantsoenen en parken voor gemeente, instellingen en

in het kader van de certificeringen van UW Groen – VCA, Groenkeur en ISO –

bedrijven. Daarnaast verwijderden we zwerfvuil in de gemeente Utrecht,

opleidingen gegeven.

bijvoorbeeld rondom afvalinzamelpunten.
Nieuwe opdrachten en verlengingen van contracten
UW Groen kende een moeilijke start van het seizoen wegens

UW Groen kreeg er in 2016 mooie nieuwe opdrachten bij en ook verlengden

weersomstandigheden en vervuiling in de wijken. Dit beïnvloedde ons

we bestaande contracten. Zoals het schoonhouden en onderhouden van

bedrijfsresultaat negatief tot aan het derde kwartaal van 2016. Het droge weer

het Wilhelminapark, Park Transwijk, Zocherpark, Lepelenburg en de singels.

van het vierde kwartaal zorgde weer voor extra capaciteit, waardoor we extra

Daarnaast verlengden we het contract ‘Fietshandhaving’.

mensen konden verhuren.
Nieuwe instroom
Vanuit de Participatiewet en de Wajong stroomden in 2016 weer medewerkers
in bij UW Groen. De 35 medewerkers – waarvan 4 met een Wajong-achtergrond
– hebben langdurig en structureel voor UW Groen of UW Flora gewerkt of
werken er nog steeds. Helaas stopten sommige medewerkers uit deze nieuwe
doelgroepen hun werkzaamheden na korte tijd. Bijvoorbeeld doordat zij niet
konden wennen aan het type werk of werknemersvaardigheden ontbeerden.
Verbeteren werkprocessen
UW Groen werkte in 2016 aan het verbeteren van de werkprocessen. Het werk
is in 2016 uitdagender geworden en brengt meer verantwoordelijkheid met zich
mee. Daarom hebben wij een opleidingsplan opgesteld, zodat medewerkers
mee kunnen groeien met deze ontwikkelingen. We trainen medewerkers onder
meer om bewust(er) te handelen. Zo bood UW hen in 2016 opleidingen aan als
‘wat is een beeldbestek’ en ‘hoe beoordeel ik het beeld’.
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UW Flora
UW Flora startte in 2016 verschillende nieuwe projecten op, zoals het
onderhoud van hanging baskets en bloemtorens in de openbare ruimte. In
totaal ging het om bijna 1.000 hanging baskets en 26 bloemtorens.
Wassen en graffiti verwijderen
Daarnaast startte UW Flora in 2016 met het schoonmaken van alle
bewegwijzeringsborden van de gemeente Utrecht. Het gaat om ongeveer
tweehonderd borden, die wij vier keer per jaar reinigen. We wassen ze en
verwijderen graffiti. Eventuele schades aan de borden geven we door aan
de gemeente. Voor beide opdrachten volgden medewerkers van UW Flora de
training ‘Veilig werken langs de weg’.
Planten op dakterrassen Stadskantoor
April 2016 plaatste UW Flora planten in 24 plantenbakken op dakterrassen
van het Stadskantoor van de gemeente Utrecht. De plantenbakken zijn tevens
zitmeubelen. De architect die de zitmeubelen en plantenbakken ontwierp, koos
ook de planten uit.
Bij UW Flora liepen de financiële resultaten – ondanks de nieuwe projecten
in 2016 –achter op de begroting. Een aderlating waren bijvoorbeeld de
bezuinigingen bij een paar grote klanten op de kerstversiering.

Hanging baskets zijn de ronde en halfronde plantenbakken
die door de hele gemeente aan lantaarnpalen en aan gevels
hangen. In de plantenbakken groeien geraniums en surfina’s.
De bakken hangen tussen de 2,5 en 3,7 meter boven de
grond. Daarom gebruiken we voor het watergeven een speciale
pompset. De pompset bestaat uit een watertank van 1.000
liter en een lange lans. Water pompen we uit sloten en
grachten.”
– Bianca Boeters, UW Flora
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UW Schoonmaak
UW Schoonmaak haalde in 2016 veel extra werk binnen bij bestaande klanten.

Depot PostNL Pakketten

Klanten zijn ook tevreden over de diensten van UW Schoonmaak, zo blijkt uit

Het werk in het depot van PostNL Pakketten is fysiek zwaar, waardoor het voor UW steeds

het klanttevredenheidsonderzoek. Geen reden echter om achterover te leunen.

moeilijker wordt om hiervoor geschikte medewerkers in te zetten. Najaar 2016 hebben we om

We zullen moeten blijven werken aan de verhoging van de kwaliteit en de

die reden leiding, toezicht en risico overgedragen aan Tempo-Team Outsourcing, met betere

instroom van nieuwe doelgroepen.

financiële resultaten als gevolg. Tempo Team leent bij UW medewerkers in om de klus uit te
voeren.

Medio 2016 kregen we de openstaande vacatures ternauwernood ingevuld. Ook
de kwaliteit van de instroom was lager, waardoor er meer van de werkleiding

Jumbo Supermarkten

gevraagd werd.

De groepsdetachering bij Jumbo Supermarkten is begin 2016 afgebouwd en deels omgezet naar
individuele detacheringen. Veel medewerkers zijn herplaatst binnen andere projecten van UW
of bij de afdelingen Groen en Schoonmaak.

ISO-certificering
UW heeft in maart 2016 haar ISO-certificering verlengd en uitgebreid met de
afdeling Schoonmaak. Deze uitbreiding betekent dat alle UW-onderdelen nu
ISO-gecertificeerd zijn. UW Groen beschikt naast het ISO-certificaat ook over de
certificaten Groenkeur en VCA** (veilig werken).
UW Schoonmaak verzorgt samen met de UW-afdeling Groepsdetacheringen de
schoonmaak van de gebouwen van de gemeente Houten. Meer informatie staat
verderop in dit hoofdstuk.

Groepsdetacheringen
De afdeling Groepsdetacheringen haalde in 2016 een aantal mooie opdrachten
binnen. Ook de omzet liet een stijgende lijn zien. De hogere omzet is met name
gerealiseerd door extra werkzaamheden voor de projecten Schoonmaak in
Houten, PostNL Pakketten en post bezorgen voor PostNL in Houten.
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Gemeente Houten zeer tevreden over schoonmaakwerk UW’ers
UW-medewerkers maken sinds zomer 2015 ongeveer twintig gebouwen van de
gemeente Houten schoon. De gemeente Houten is zeer tevreden over het werk
van de UW’ers. Mede daarom is afgesproken dat UW dit werk ook de komende
drie jaar mag doen.

“Het is een geweldig mooie opdracht en ik wil de
gemeente Houten bedanken voor het vertrouwen. We
maken in totaal 24.000 m2 schoon in Houten en dat is
een behoorlijke klus. Ik vind het heel knap van alle UWmedewerkers dat ze dit elke dag voor elkaar krijgen.”
– Robin Wille, manager Werkbedrijven UW
Het schoonmaken van de gebouwen in Houten gebeurt door ongeveer veertig
medewerkers van Groepsdetacheringen en UW Schoonmaak. De UW’ers maken
schoon in onder meer het gemeentehuis, de gemeentewerf, brandweergebouwen,
cultuurcentra, sporthallen en gymzalen. Daarnaast verzorgde UW Groen in 2016
een deel van het groenonderhoud in de gemeente.
Een aantal UW-medewerkers is op 24 mei geïnterviewd voor Omroep Houten in
het radioprogramma ‘De kracht van Houten’.

“Het uitgangspunt is: iedereen doet mee naar vermogen. Dat
zien we goed terug in de bedrijfsfilosofie van UW. Het mes
snijdt daarmee aan twee kanten: de mensen krijgen passend
werk en wij krijgen schone gebouwen.”
- wethouder Kees van Dalen
(4e van links op de foto) tijdens een bijeenkomst met een
aantal UW-medewerkers
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Metaal
2016 was een mooi en veelbewogen jaar voor de afdeling Metaal. 2016
kenmerkte zich door interessante nieuwe opdrachten. Ook leidden we mensen
op in de metaalbranche – zoals Wajongers en Wsw’ers – om hun kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. De verhuizing binnen de Niels Bohrweg in
2016 had veel impact. Toch verliepen de bedrijfsprocessen goed en ook de
opdrachtgevers waren tevreden.

“Het stalen frame is helemaal gemaakt door UW. De houten
latjes in zitting en rugleuning zijn geschilderd en gelakt door UW.
We hebben het bankje ook afgemonteerd.”
– Hennie Dessé, werkleider Metaal
De reacties van gebruikers bleken positief en ook blijken de bankjes tegen een
stootje te kunnen. Daarom worden er in de toekomst mogelijk ook bankjes

Daarnaast zagen we een groei van het aantal opdrachten in 2016 voor de

geplaatst in andere delen van Utrecht.

afdeling Metaal. Zo heeft de vraag van onze vaste opdrachtgever Sunbeam extra
omzet opgeleverd. Eenmalige opdrachten voor WSI en de parkbanken voor de

Nieuw model fietsenrek

gemeente Utrecht hadden een positief effect op de omzet.

En er is meer goed nieuws van de afdeling Metaal. In 2016 is een nieuw model
fietsenrek ontwikkeld. Het nieuwe model noemen we fietsparkeerbeugels –

Interne opleiding voor Wajongers

grote beugels waar je fietsen tegenaan kunt zetten. De beugels zijn ook geschikt

In 2016 startte Metaal met de interne opleiding voor Wajongers. Zij volgen

voor het parkeren van kinderfietsen en zijn onder meer geplaatst bij speeltuin

opleidingen en doen praktijkervaring op. Dat vergroot hun kansen op regulier

De Pan in de Utrechtse wijk Tuindorp. Een ander type beugel is geplaatst bij de

werk buiten UW. In 2016 startten wij zes van deze trajecten in samenwerking

Werkspoorkathedraal.

met UWV. Wij streven naar meer van deze leerwerkplekken. Het doel voor deze
medewerkers is een reguliere baan bij een metaalbedrijf.
Nieuw zitbankje
In opdracht van ontwerpbureau Basematters maakte de afdeling Metaal een
zitbankje. Het bankje werd maart 2016 geplaatst op de Vollersbrug in het
centrum van Utrecht. Het zitbankje is ontworpen door het ontwerpatelier Goede
Vrijdag. Daarom heet het zitbankje ook ‘Goede Vrijdag’.
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25 zitbanken voor landgoed Amelisweerd

UW’ers verpakken 560.000 zakken chips in 140.000 tassen

Voor landgoed Amelisweerd vervaardigde de afdeling Metaal in 2016 25

Medewerkers van de afdeling Verpakken en hulptroepen van andere afdelingen

zitbanken. De parkbanken worden door de gemeente Utrecht geplaatst. De

op de Niels Bohrweg werkten in 2016 aan een grote klus voor PepsiCo.

banken zijn speciaal voor Amelisweerd ontworpen door Bureau Stoep uit Den

Samen verpakten we in zes weken tijd 560.000 zakken chips in 140.000

Haag.

‘voordeeltassen’. In totaal werden er bijna 800 pallets met dozen verwerkt.

“Ik heb namens UW vanaf het begin meegedacht bij het ontwerp.
Over het ontwerp zijn verschillende gesprekken gevoerd met
mensen van het ontwerpbureau, de gemeente Utrecht en
Amelisweerd. Vooraf was afgesproken dat UW de banken moet
kunnen produceren.”
– Arjan Vos, manager Productie bij UW

UW’ers pakken 240.000 cadeautasjes in

Eind 2016 leverde UW de laatste exemplaren van de 25 banken aan de gemeente

Kerstsfeer bij Verpakken rood

Utrecht. Deze zijn nu te bewonderen op het landgoed.

Bij Verpakken was het zomer 2016 al een beetje kerst… Op de afdeling werden

Verpakken

En dat was zeker niet de enige grote klus voor Verpakken. In vier weken
tijd hebben medewerkers van Verpakken 40.000 goodie bags met
cosmeticaproducten ingepakt. In totaal zijn 455 pallets in 14 volle vrachtwagens
met het ingepakte producten afgeleverd bij drogisterijketen het Kruidvat, in
opdracht van communicatiebureau Link.

meer dan 132.000 kerstblikjes gevuld met snoep. De blikjes hadden de vorm van
een kerstboom, kerstman en kerstbeer.

Het ging de afdeling Verpakken in 2016 voor de wind. Drie afdelingen van
Verpakken zijn in 2016 voor vaste opdrachtgevers gaan werken. Daarmee

UW’ers ‘plukken’ producten voor klant Metron

ontstond meer continuïteit in het aanleveren van werk. Ook is het werk nu

In 2016 werkten op de afdeling Verpakken paars ongeveer 24 medewerkers

afwisselender voor onze medewerkers. Dat alles heeft bovendien financieel

voor de klant Metron. Dit Amsterdamse bedrijf is specialist in ‘spuitgieten’ en

vruchten afgeworpen.

produceert allerlei op maat gemaakte kunststofproducten, zoals tussenschotjes
voor rekken in supermarkten.

Doordat er geen instroom meer is van mensen vanuit de Wsw merkten we wel
dat de werknemers van UW op Verpakken gemiddeld zwakker worden. Om die
reden hebben we geïnvesteerd in onze productielijnen.
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“Deze producten worden bij Metron met meerdere
exemplaren tegelijk gegoten in mallen en daardoor zitten
de producten aan elkaar vast. De UW-medewerkers maken
deze producten los op de Niels Bohrweg, dit wordt ‘plukken’
genoemd.”
– Pascal Somer, accountmanager bij UW
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13. Sociaal verslag
Nieuw cao’s

Wat blijkt uit het onderzoek? Over het algemeen voelen medewerkers van alle

Medio 2016 heeft UW een nieuwe cao voor het niet-regelinggebonden personeel

afdelingen van UW zich verantwoordelijk en betrokken bij hun werk. Wel geven

van UW afgesloten met de vakorganisaties. De looptijd van de cao is 1 juli 2016

veel medewerkers aan meer betrokken te willen zijn bij UW als bedrijf en hun

tot en met 31 december 2018. Afgesproken is onder meer om de salaristabellen

afdeling. Daarom is in 2016 een periodiek werkoverleg ingesteld bij UW Groen,

en de salarisontwikkelingen gemeenteambtenaren van de CAR-UWO te volgen.

Flora, Metaal en Schoonmaak. Meer inzicht in UW als organisatie vergroot de
betrokkenheid nog meer.

Landelijk is na lang onderhandelen een nieuwe cao voor de Sociale
Werkvoorziening afgesloten. Looptijd is van 1 januari 2015 tot en met 31

Een aantal medewerkers gaf aan soms of regelmatig last te hebben van

december 2018. Het boekje van de cao SW is te downloaden op de UW-website.

ongewenst gedrag van collega’s of anderen, bijvoorbeeld pesten of verbaal
geweld. Dit is natuurlijk onacceptabel en is een belangrijk aandachtspunt.

Medewerkersbetrokkenheidonderzoek
In november en december 2015 zijn alle medewerkers van UW

Het is belangrijk dat medewerkers de kans krijgen hun mening en ideeën over

gevraagd om anoniem een vragenlijst in te vullen voor het

het werk en over UW te vertellen, ook los van een onderzoek. Daarom worden

medewerkersbetrokkenheidonderzoek. De vragen gingen onder andere over

er vanaf maart 2016 lunches georganiseerd voor medewerkers en leden van het

werk, team, leiding, ongewenst gedrag, de organisatie als geheel en over wat

directiemanagementteam.

medewerkers zelf doen om zaken bij UW te verbeteren.
Nieuwe vertrouwenspersoon
Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Effectory. De

In 2016 trad een nieuwe vertrouwenspersoon aan bij UW, Mariëlle Visser. Zij is in

medewerkers van UW zijn voor het onderzoek ingedeeld in negen afdelingen.

dienst van Rienks Arbodienst en als externe vertrouwenspersoon aangesteld in

Alle 1.190 medewerkers hebben een vragenlijst ontvangen, iets minder dan de

het kader van het beleid op ‘ongewenste omgangsvormen’ voor UW.

helft heeft de vragenlijst ingevuld.
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“Als vertrouwenspersoon verzorg ik opvang, begeleiding en
nazorg van mensen die geconfronteerd worden met ongewenste
omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld,
pesten en discriminatie. Samen met de medewerker onderzoek ik
op welke manier hij/zij met de situatie om kan gaan. Vaak kan ik
een medewerker ondersteunen om op informele wijze een oplossing
te vinden, maar ik kan zo nodig ook ondersteunen bij het melden
van een formele klacht.”
– Mariëlle Visser, vertrouwenspersoon
Verbouwing Niels Bohrweg
De verbouwing van het UW-pand aan de Niels Bohrweg heeft veel gevraagd van
de UW-medewerkers die op deze locatie werken. Diverse interne verhuizingen
waren nodig om het pand deel voor deel onder handen te kunnen nemen. De

Het UW-pand aan de Niels Bohrweg is in 2016 geheel gerenoveerd.

bouwwerkzaamheden zorgden bovendien regelmatig voor overlast. Dit heeft

Ivo van Persie (IV-projects) heeft een foto-impressie van de renovatie gemaakt.

zich voor een deel vertaald in een hoger ziekteverzuim dat het jaar ervoor.
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Wsw-medewerkers

NRG-medewerkers

De verdere daling van het aantal Wsw-medewerkers in 2016 vloeit voort uit

De formatie niet-regelinggebonden medewerkers (NRG, ook wel aangeduid als

de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. De Wsw is opgegaan in

ondersteunend personeel) is verder gedaald. Dit is met name het gevolg van

deze wet en nieuwe instroom in de Wsw is niet meer mogelijk. BW staat voor

uitvoering van het transitieplan. In dit plan is gekozen om de omvang van het

Begeleid werken; deze medewerkers hebben een Wsw-indicatie, maar zijn in

ondersteunend personeel terug te brengen tot wat gebruikelijk is in de branche

dienst van een reguliere werkgever, met UW als vangnet.

(benchmark SW-bedrijven). Daarnaast is de formatie aangepast aan de omvang
van de orderportefeuille op met name het terrein van arbeidsintegratie.

Aantal medewerkers

Aantal FTE’s

31 december 2016

976 (+ 31 BW)

771,3

31 december 2015

1.035 (+ 30 BW)

31 december 2014

1.092 (+36 BW)

Ziekteverzuim Wsw

Aantal medewerkers

Aantal FTE’s

31 december 2016

142

129,7

818,7

31 december 2015

153

142,2

859

31 december 2014

174

160

Ziekteverzuim NRG

Jaar

Verzuimpercentage

Jaar

Verzuimpercentage

2016

13,2

2016

5,9

2015

11,6

2015

5,7

2014

9,4

2014

4,9
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Medewerkers UW Traject BV
Het betreft hier medewerkers die vanuit Participatiewet / Wajong zijn
aangemeld bij UW en bij UW een tijdelijke dienstverband hebben gekregen.

Aantal medewerkers

Aantal FTE’s

31 december 2016

101

69,5

31 december 2015

110

68,3

31 december 2014

62

47

Ziekteverzuim UW Traject BV
Jaar

Verzuimpercentage

2016

7,3

2015

6,2

2014

6,8
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Opleidingen, trainingen, arbeidsonderzoek

gevolgd door Wsw-medewerkers, deelnemers aan de Werktraining,

UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen en

medewerkers van UW Traject BV en deelnemers aan reïntegratietrajecten. Per

instrumenten voor arbeidsonderzoek ontwikkeld. Werk staat daarbij centraal:

persoon kunnen meerdere opleidingen/trainingen gevolgd zijn.

oriënteren en voorbereiden op werk, - ander - werk zoeken, werk behouden,
je verbeteren in je werk. Het grootste deel van het aanbod wordt door UW zelf

Ondersteunend personeel

uitgevoerd, met name door de afdeling Ontwikkeling, Werktraining en P&O.

Ook voor het ondersteunend personeel (bijvoorbeeld consulenten, werkleiding,

Daarnaast werken we samen met organisaties als ITO (heftruckopleidingen) en

stafmedewerkers en management) is een ontwikkelingsprogramma opgesteld

Stichting Horeca Nederland (HACCP). Een aantal van de opleidingen leidt op

en uitgevoerd. In 2016 zijn in totaal 387 opleidingen en trainingen gevolgd door

voor een erkend diploma.

medewerkers van het ondersteunend personeel (per persoon kunnen meerdere
gevolgd zijn). Het ging daarbij onder meer om de training oplossingsgericht

In de UW gids naar werk is het door UW zelf verzorgde aanbod van opleidingen,

werken, samenwerken volgens de uitgangspunten van Covey en EHBO/BHV.

trainingen, arbeidsonderzoek en werktrajecten verzameld.
In 2016 zijn in totaal 1.737 opleidingen, trainingen en arbeidsonderzoeken

Aantal deelnemers
Wsw

Aantal deelnemers
Werktraining

Aantal deelnemers UW
Traject BV / Reïntegratietrajecten

Vakopleidingen

121

144

14

Werknemersvaardigheden

-

658

-

Taaltrainingen

-

73

7

Computertrainingen

-

86

1

Diagnostiek

320

133

56

Divers

84 (waarvan 58
EHBO/BHV)

-

2

Totaal

525

1.132

80
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Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)
Met de oplevering van onze vernieuwde pand aan de Niels Bohrweg 121 zijn
belangrijke stappen gezet om te komen tot een verdere verbetering van onze
arbeidsomstandigheden. Het vernieuwde gebouw voldoet weer geheel aan de
daaraan te stellen eisen.
Kwaliteitscertificaten

UW-onderdeel

Kwaliteitscertificaat

Arbeidsintegratie

ISO 9001

Verpakken/Metaal

ISO 9001

Groepsdetacheringen

ISO 9001

UW Schoonmaak

ISO 9001

UW Flora

ISO 9001

UW Groen

ISO 9001
VCA**
Groenkeur

eg 121
w
r
h
o
B
s
l
Nie
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Bericht van de Ondernemingsraad
Het jaar 2016 stond voor UW en voor de Ondernemingsraad in het teken van
de verbouwing. Vooral de commissie ARBO is hier druk mee geweest. Vanuit

Januari 2017 heeft Dirk van der Leer besloten te stoppen met zijn

de Ondernemingsraad hebben we vooral gekeken of de verbouwing veilig

werkzaamheden binnen de OR. Gelukkig had de OR nog kandidaten op de

gebeurde voor de medewerkers van de Niels Bohrweg.

reservelijst.

In totaal hebben we twee adviesaanvragen behandeld en 14

Carmen van der Woude

instemmingsaanvragen. Wat op zich al aangeeft wat voor druk er op de

voorzitter Ondernemingsraad UW

organisatie heeft gestaan. Op al deze aanvragen hebben we positief
geadviseerd dan wel instemming verleend.
Soms kon dat direct. Meer dan eens kwam het voor dat een instemming of
positief advies werd gegeven na onderhandeling met de directie, omdat we als
OR toch een iets andere mening waren toe gedaan.
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14. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2016
Geconsolideerde winst- en
verliesrekening
Bedragen in euro’s x 1.000
2016

2015

16.701

16.031

2.706

2.046

Leidend voor de uitvoering van onze activiteiten in het
jaar 2016 is het Transitieplan UW 2014-2018. Elementen

Netto-omzet
Directe productiekosten

uit het transitieplan die in de werkelijkheid anders zijn
betreft het niet overkomen van het zittende bestand

Brutomarge

13.995

13.985

Ontvangen subsidies

24.255

26.935

Totaal

38.250

40.920

Loonkosten deelnemerstrajecten
Overive bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten

Utrecht die iets bieden voor de groep werkzoekenden.
Ondanks deze lastige omstandigheden is UW erin
geslaagd haar activiteiten, zowel operationeel als
afgesloten met een positief financieel resultaat van

22.507

24.038

1.856

1.208

13.600

15.451

156.000 euro.
De veranderingen ten opzichte van het transitieplan

37.963

40.697

Netto-omzet resultaat

287

223

Financiele baten en lasten

-131

-23

maken dat het nodig is om de strategische
uitgangspunten te herzien. In verschillende
gesprekken zijn de ontwikkelingen verkend en
besproken. De insteek bij alles is dat UW financieel

(per saldo)
Nettoresultaat

alsmede de komst van sociaal ondernemers in de stad

financieel, succesvol uit te voeren. Het jaar 2016 wordt

Bedrijfskosten
Loonkosten Wsw

Wajong, het achterblijven van nieuwe instroom

156

200

gezond blijft en kan rekenen op ondersteuning van de
gemeente Utrecht.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016
Het totaal van de opbrengsten die door UW gegenereerd wordt met de

In het kalenderjaar 2015 heeft een afbouw in personeel plaatsgevonden.

uitvoering van haar activiteiten bedraagt over 2016 38 miljoen euro (2015: 41

Enerzijds doordat er per 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de

miljoen euro), waarvan circa 60 procent Wsw-subsidie en 40 procent omzet

Wsw meer plaats kon vinden, anderzijds door de uitvoering van het

(zowel publiek als privaat). Deze verhouding wijzigt de komende jaren in de

formatieaanpassingsplan voor het ondersteunend personeel. De effecten

richting van 50-50 procent door het dalen van de Wsw-subsidie (en uitstroom

van de vermindering in het ondersteunend personeel zijn in 2016 zichtbaar

van medewerkers uit de Wsw) en het uitvoeren van het transitieplan.

geworden.

Er is nog steeds sprake van een voortgaande daling van de Wsw-subsidie. De

Onder de overige bedrijfskosten is een belangrijke daling zichtbaar, vanwege

omvang van de daling is circa 500.000 euro per jaar. Daarnaast was in het jaar

een in het jaar 2015 gerealiseerd boekverlies van 837.000 euro. Dit heeft

2015 de subsidie Wsw vanwege een positieve nacalculatie door de gemeente

zich in het jaar 2016 niet in die omvang voorgedaan. Het boekresultaat

Utrecht éénmalig met circa 450.000 euro verhoogd. De bedrijfskosten bestaan

bedraagt in 2016 38.000 euro, dat verklaart de belangrijke daling in de overige

voor het grootste deel uit de loonkosten van de Wsw-medewerkers en het

bedrijfskosten met 799.000 euro.

ondersteunend personeel.
De huisvestingskosten zijn in het jaar 2016 gestegen als gevolg van de
De loonkosten Wsw dalen vanwege de situatie dat geen nieuwe instroom meer

uitvoering van de grote renovatie en nieuwbouw aan de Niels Bohrweg 121. Een

in de Wsw plaats kan vinden. Er vindt dus alleen nog maar een uitstroom van

aantal uitgaven die niet voor activering in aanmerking komen is in het jaar 2016

Wsw-medewerkers plaats. Gelukkig lukt het om een deel van de uitstroom Wsw

als verlies geboekt, dit zorgt voor een hogere last ten opzichte van het jaar 2015

op te vullen met tijdelijke medewerkers uit de Participatiewet / Wajong, dit

van circa 500.000 euro.

verklaart de stijging van de loonkosten trajecten.
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15. Een fijne plek om te werken
Terugkijkend op 2016 kan ik zeggen dat dit een pittig jaar was voor UW waarin

Langs deze weg wil ik mijn waardering uitspreken voor alle medewerkers; zij die

veel van medewerkers is gevraagd. Begin 2016 startte de verbouwing van de

direct betrokken zijn geweest bij de verbouwing, maar ook al die werknemers

Niels Bohrweg. In etappes werden de verschillende afdelingen ontruimd en

die ondanks de herrie, stof en andere ongemakken gewoon hun werk hebben

opgeknapt waarna medewerkers weer konden terugverhuizen.

voortgezet.

Deze verbouwing heeft tot veel ongemakken voor medewerkers gezorgd omdat

Veel dank,

tijdens de verbouwing het werk gewoon door ging. Eind december was de
verbouwing gereed en het resultaat mag er zijn. Het vernieuwde gebouw aan de

Victor Everhardt

Niels Bohrweg heeft een moderne uitstraling en voldoet weer aan alle Arbo-

wethouder Werk en Inkomen gemeente Utrecht

eisen. Een fijne plek om te werken.
Na de verbouwing ging een lang gekoesterde wens van UW in vervulling en
konden ook de medewerkers van de locatie Aidadreef hun intrek nemen in het
gebouw aan de Niels Bohrweg. Daarmee is deze locatie de thuisbasis geworden
voor bijna alle medewerkers van UW. Begin 2017 werd de Niels Bohrweg met een
feestelijke bijeenkomst voor werknemers en hun familie officieel heropend.
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