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Inclusief organiseren doen we samen
In 2018 bestond UW precies 50 jaar. Al een halve eeuw helpen we mensen die
daarbij een steuntje in de rug nodig hebben aan passend werk. In oktober
hebben we dit met medewerkers en oud-medewerkers gevierd met een
hartverwarmend feest op onze geheel gerenoveerde locatie aan de Niels
Bohrweg. Een van de hoogtepunten was het duet dat burgemeester Jan van
Zanen zong met de Utrechtse volkszanger Danny Temming. Andere prominente
gasten waren Karin Bloemen, Henk Westbroek en – op een speciaal voor UW
gemaakt filmpje – Tineke Schouten als Beppie Lachebek.
2018 was ook het eerste jaar van ons Ondernemingsplan UW 2018-2022. Het
Ondernemingsplan geeft voor de komende jaren richting aan de uitvoering van

De missie van UW

onze maatschappelijke taak en het werken aan een duurzame toekomst van

UW werkt aan een inclusieve

ons bedrijf. UW wordt in de planperiode omgebouwd naar een compacte en

samenleving, waarin iedereen

lenige organisatie, die:

meewerkt naar vermogen.

I.

maatschappelijke waarde creëert,

II.

de uitvoeringsorganisatie continu verbetert,

III.

kan blijven rekenen op politieke en maatschappelijke steun.
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In oktober vierden we
met medewerkers en oudmedewerkers ons 50-jarig bestaan
met een hartverwarmend feest.
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I. Maatschappelijke waarde creëren
UW creëert op diverse manieren maatschappelijke waarde:

1. We zetten onze expertise in voor mensen met kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt.
2. We stimuleren ‘ inclusief organiseren’: we ondersteunen werkgevers die
zelf mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk - willen - bieden.
3. We blijven passend werk organiseren voor SW-medewerkers.
4. We versterken onze leerwerkinfrastructuur.
5. We nemen initiatief voor samenwerkingsverbanden.

Na een zwervend bestaan van een
aantal jaren heeft André via UW
een baan gevonden bij het bedrijf
Colbrand: “Gezien mijn beperkingen
en mijn leeftijd was UW een van de
weinige kansen om nog aan betaald
werk te komen. Met UW kom ik
verder dan alleen.”
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1. We zetten onze expertise in voor mensen met een 			
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
In ons 50-jarig bestaan hebben we ruime expertise opgebouwd op het gebied van ontwikkelen van arbeids- en werknemersvaardigheden en het toeleiden naar
passend werk. Deze expertise zetten we volop in voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door hen aan werk te helpen kunnen mensen
zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien, zichzelf ontwikkelen en een sociaal netwerk opbouwen.

We ondersteunden in opdracht van de gemeente Utrecht 180 mensen met een

Samen met WIJ 3.0 voert UW de regeling Beschut Werk uit voor meerdere

erg grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het ontwikkelen van werkritme en

gemeenten: mensen die vanwege hun arbeidsbeperking blijvend aangewezen

werknemersvaardigheden. Daarna hielpen we velen van hen aan een baan bij

zijn op een beschutte werkplek komen in dienst van UW en gaan aan de slag bij

werkgevers in en om Utrecht.

UW of WIJ 3.0.

We hebben meer dan 160 mensen opleidingen en trainingen geboden. Velen

Ongeveer 140 statushouders hielpen we met het vergroten van hun kans op

van hen behaalden - in combinatie met werken - landelijk erkende diploma’s

werk of opleiding door beroeps- en opleidingsoriëntatie en het bevorderen van

in de metaal, schoonmaak, logistiek en groenonderhoud. Diploma’s betekenen

de taalbeheersing.

voor velen een stevige versterking van hun positie op de arbeidsmarkt.
We investeren in de samenwerking met de ketenpartners: samen met het
We boden jongeren uit het speciaal onderwijs, praktijkscholen, vmbo en

Werkgeverservicepunt Utrecht-Midden en de ADSU (Aan de slag in Utrecht) zijn

voortgezet onderwijs - maatschappelijke - stageplekken. Niet alleen maakten

we er weer wat beter in geslaagd om meer mensen een kans te bieden om mee

zij kennis met de diverse werksoorten bij UW voor hun eigen oriëntatie op werk,

te doen naar vermogen.

velen maakten ook voor het eerst kennis met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en de betekenis van samen werken. Door deze ervaring zijn zij
toekomstige ambassadeurs voor ‘ inclusief organiseren’.
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2. We stimuleren ‘inclusief organiseren’: we ondersteunen
werkgevers die zelf mensen met afstand tot de 			
arbeidsmarkt werk - willen – bieden.
Ondanks de sterk groeiende vraag naar personeel staan nog steeds veel
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant. Een van de
oorzaken is onbekendheid van veel werkgevers en hun werknemers met – het
bieden van werk aan - deze groep werkzoekenden. UW helpt werkgevers bij
het ‘inclusief organiseren’, het organiseren van werk in hun organisatie voor
medewerkers die een steuntje in de rug nodig hebben. Middels functiecreatie
en jobcarving helpen speciaal opgeleide consulenten van UW werkgevers bij het
bieden van passend werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, twee van de grootste werkgevers van
de provincie Utrecht, werken ongeveer 40 mensen via UW. Onze jobcoaches
begeleiden medewerkers die aan de slag zijn gegaan bij werkgevers en tijdelijk
gerichte ondersteuning nodig hebben om hun kans van slagen te vergroten. UW
is een door UWV erkende jobcoachorganisatie.

Coördinator banenafspraak
bij UMC Utrecht: “Het wordt
steeds normaler dat een groep
meedoet die lang langs de
zijlijn heeft gestaan. UW is het
grootste sociale werkbedrijf
van de regio Utrecht en daarom
hebben we samenwerking
gezocht met UW.”
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3. We blijven passend werk organiseren voor
SW-medewerkers.
UW voert al 50 jaar de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit voor de gemeente Utrecht
en - iets korter - voor Houten. Wij blijven passend werk organiseren voor de ongeveer
850 medewerkers die bij ons in dienst zijn met een SW-baan. Dat doen we deels in
onze eigen werkleerbedrijven en deels via detacheringen bij andere bedrijven en
instellingen in stad en regio Utrecht.
In 2018 hebben we gemerkt dat de erkenning van de waarde van de
leerwerkinfrastructuur van de sociale werkbedrijven weer is toegenomen bij de
landelijke en gemeentelijke politiek. De staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid sprak openlijk haar steun uit voor het in stand houden van de sociale
werkbedrijven. Diverse gemeenteraadsleden, wethouders en ambtelijke delegaties
zijn op bezoek geweest bij UW en spraken hun waardering uit voor de inspanningen
van UW als sociale onderneming. Zelfs kwam tot twee maal toe een Japanse
parlementsdelegatie op bezoek om kennis te nemen van de Utrechtse aanpak bij het
organiseren van werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Sinds het ‘op slot gaan’ van de Wsw daalt het aantal SW-medewerkers jaarlijks
via natuurlijk verloop. Een van de effecten hiervan is vergrijzing van ons
werknemersbestand. In 2018 zijn we samen met onder andere TNO een onderzoek
gestart naar hoe technologie medewerkers kan ondersteunen bij het uitvoeren van
zwaarder werk, met name bij ons bedrijfsonderdeel Metaal. We verwachten dat door de
gerichte inzet van technologie medewerkers het werk langer kunnen doen. De eerste
resultaten van het onderzoek zijn bemoedigend. We verwachten in 2020 de resultaten
hiervan te zien.

Pavlina heeft een vaste contract gekregen bij
UW Schoonmaak: “UW is blij met mij en ik ben
blij met UW. Het allerfijnste vind ik het samen
werken met collega’s.”
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4. We versterken onze leerwerkinfrastructuur.
Er is veel vraag naar de dienstverlening van onze leerwerkbedrijven Groen
(onderhoud openbare ruimte, levering / onderhoud planten en bloemen),
Schoonmaak (facilitaire dienstverlening) en Metaal (metaalbewerking en
assemblage). Samen met ons detacheringsbedrijf vormen zij de basis van ons
succes: leren en ontwikkelen via werk.
Door het bieden van (leer)werkplekken en banen aan mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt, helpen we hen om zich te ontwikkelen en een baan te
vinden bij andere werkgevers. Door de lage instroom van kandidaten in 2018
raakte deze doelstelling achterop en moesten we met enige regelmaat mensen
inhuren om het aangenomen werk toch gedaan te krijgen. Daarom zijn we vanaf
medio 2018 actief zelf gaan werven. De wervingsactiviteiten hebben beperkt
resultaat gehad in 2018 en worden geïntensiveerd in 2019.
UW detacheert 200 medewerkers in allerlei functies bij ongeveer 130
verschillende werkgevers. Uit het medewerkersbetrokkenheidonderzoek dat
eind 2017 is gehouden onder alle UW-medewerkers blijkt dat gedetacheerden
over het algemeen zeer tevreden zijn over hun werk bij hun inlener. Ook
inleners zijn blij met hun medewerkers. Door de beperkte nieuwe instroom
moesten we regelmatig organisaties teleurstellen bij het vervullen van
werkplekken die geschikt waren voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.

Vijf medewerkers ontvangen hun bij UW
behaalde lasdiploma, drie van hen hebben
direct al een baan bij bedrijven in de
metaalsector.

9

UW JAARBERICHT 2018

5. We nemen initiatief voor samenwerkingsverbanden.
Een van onze speerpunten is het opzetten van samenwerkingsverbanden. Hoofddoel is het bouwen van een groot netwerk van organisaties die werk bieden en
mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het vinden van werk. Door het bundelen van kennis en capaciteit met samenwerkingspartners zijn
we gezamenlijk beter in staat om meer mensen te ondersteunen.

Onze inspanningen hebben er toe geleid dat in 2018 drie

Andere samenwerkingen die in 2018 van start zijn gegaan of verder zijn

samenwerkingspartners zich vestigden op onze locatie Niels Bohrweg op

ontwikkeld:

Industrieterrein Lage Weide:
WIJ 3.0: samenwerking bij de uitvoering van Beschut Werk en ontwikkeling
Dress for Success: sinds november 2017 biedt UW onderdak aan de winkel van

van een gezamenlijk aanbod van zorgtrajecten voor werkgevers, zoals

Dress for Success Utrecht. Deze vrijwilligersorganisatie kleedt mensen met een

zorginstellingen, van kandidaten met een passende begeleiding.

kleine beurs gratis voor sollicitatiegesprekken. Ook kandidaten van UW maken
gebruik van deze service. Het huurcontract is in 2018 verlengd.

MBO Utrecht: samenwerking op gebied van huisvesting van twee
studierichtingen op de Niels Bohrweg (Bouwkunde en Engineering, met ingang

Rebottled: ambitieuze startup die unieke glazen maakt van gebruikte

van september 2019) en inrichten mbo niveau 1 / 2-opleidingen.

wijnflessen en dat als begin ziet van een koerswijziging in de glasindustrie naar
een meer duurzame wijze van omgaan met glasafval. Rebottled geeft mensen

UWV: samenwerking op gebied van instroom van kandidaten voor de

de kans om werkervaring op te doen in het bedrijf, ook kandidaten van UW.

werkleertrajecten metaalbewerker en lasser.

Hofclub Werken & Vergaderen: biedt werk- en vergaderplekken aan met

Praktijkscholen, speciaal onderwijs en vmbo: leerlingen oriënteren zich bij UW

name kleinere bedrijven (veelal starters), flexwerkers en trainings- en

op diverse soorten werk om vervolgens een goede keuze te kunnen maken voor

opleidingsinstituten. Zij maken gebruik van facilitaire diensten van UW, zoals

hun toekomst.

catering, receptie, schoonmaak en toezicht.
TNO: gezamenlijk onderzoek naar hoe technologie (cobots) medewerkers kan
ondersteunen bij het uitvoeren van zwaarder werk.
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Afspraken met Limeta
over assemblage van 400
vlaggenmasten per jaar.
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II. Continu verbeteren van de uitvoeringsorganisatie
UW wordt voor een belangrijk deel met publiek geld gefinancierd. Vanzelfsprekend gaan we zuinig om met deze beschikbaar gestelde middelen.

In 2018 is de organisatiestructuur van UW aangepast. Door het schrappen

De Ondernemingsraad heeft zich in 2018 intensief bezig gehouden met

van een managementlaag zijn de uitvoeringskosten omlaag gegaan. De

een aantal advies- en instemmingsaanvragen, waaronder die over de

verantwoordelijkheid is hiermee dichter bij de werkvloer georganiseerd.

aanpassing van de organisatiestructuur.

De resultaten van het bedrijfsonderdeel Arbeidsintegratie bleven in 2018

De Ondernemingsraad heeft in 2018 een nieuw lid van de Raad van

aanzienlijk achter op de gestelde doelen. Om die reden is besloten om dit

Commissarissen voorgedragen en is blij dat Margriet Jongerius inmiddels

onderdeel verder af te slanken naar twee hoofdactiviteiten: Ontwikkelen

toegetreden is tot de RvC. De OR gaat ervan uit dat zij in haar een mooie

& Plaatsen en Detacheringen.

aanvulling hebben gevonden voor de RvC.

In 2018 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van

Verouderde informatiesystemen zijn aangepast en ondersteunen het

Commissarissen van UW: Gilbert Isabella (februari) en Margriet Jongerius

management bij sturing en besluitvorming. Ook sluiten de nieuwe

(november). Beiden zijn in Utrecht geworteld en zeer betrokken bij de

systemen naadloos aan bij de behoefte van opdrachtgevers aan

publieke zaak.

informatie-uitwisseling.

RvC-lid John Herfkens heeft in de periode half oktober tot half december
algemeen directeur Wil Peters vervangen tijdens diens ziekteperiode.
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Duurzaam ondernemen
Als sociale onderneming hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat vertaalt zich op de eerste plaatst in ons streven naar duurzame banen, om te
voorkomen dat mensen weer terugvallen in een uitkering. Daarnaast zetten we ons in op het gebied van duurzamer energiegebruik en vermindering van onze
ecologische footprint:

Op het dak van ons pand zijn in 2017 1.287 zonnepanelen aangelegd.
In het jaar 2018 hebben we daarmee ongeveer de helft van ons totale
elektriciteitsverbruik opgewekt. De frames voor de zonnepanelen zijn
geassembleerd op onze eigen metaalafdeling.
We verduurzamen ons wagenpark. Nieuwe lease-bedrijfswagens voldoen
met Euro 6-motoren aan de hoogste Europese eisen tegen uitstoot van
schadelijke stoffen. Om brandstofverbruik te beperken is gekozen voor
motoren die geschikt zijn voor korte ritjes.
UW heeft drie 100% elektrische bedrijfsauto’s in gebruik genomen.
Op de parkeerplaats voor onze locatie Niels Bohrweg zijn twee laadpalen
voor elektrische auto’s geplaatst, waarvan ook bezoekers gebruik kunnen
maken.

Ons doel is om in het jaar 2040
volledig energieneutraal te zijn.
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III. Behouden van maatschappelijk draagvlak
Voor ons werk is het belangrijk dat we kunnen blijven rekenen op politieke en maatschappelijke steun. We werken voortdurend aan behoud van draagvlak door
goed om te gaan met ons ter beschikking gestelde publieke middelen en door aantoonbaar maatschappelijke waarde te creëren.
We ervaren steun vanuit de rijksoverheid: staatssecretaris Van Ark wil

In 2019 zetten we dit voort door onze prachtige locatie aan de Niels Bohrweg

de infrastructuur van sociale werkbedrijven als UW voor de toekomst

verder open te stellen voor iedereen die werk zoekt of zelf inclusief wil

behouden.

organiseren. De komst van studenten van de studierichtingen Bouwkunde en
Engineering van MBO Utrecht naar ons pand zal in de tweede helft van 2019

We zijn verheugd over de in 2018 toegenomen belangstelling van

voor extra dynamiek zorgen.

raadsleden en wethouders voor UW.
Casemanagers van UWV, werkmatchers en casemanagers van gemeenten
en medewerkers van buurtteams zijn meerdere malen op uitnodiging van
UW op werkbezoek geweest.
We stellen ons pand open voor onder meer evenementen als
banenmarkten, ontbijtbijeenkomsten, jaarvergaderingen en
voorlichtingsbijeenkomsten.

UW Groen neemt machine in gebruik
waarmee we voor klanten onkruid
verwijderen met de milieuvriendelijke
heet-water-techniek.
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Hans is een van de eersten die via de regeling
Beschut Werk bij UW aan de slag is gegaan en
inmiddels een vast contract heeft gekregen:
“Ik ben blij met de kans die ik gekregen heb,
ik zit hier prima op mijn plek.”
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Hoogtepunten 2018
Januari

Juli

Werkbezoek van parlementaire delegatie uit Japan aan UW, ontvangst door

Algemeen directeur Wil Peters houdt presentatie in gemeenteraad Utrecht

burgemeester Jan van Zanen

over thema ‘werkgelegenheid van de toekomst’

Februari

Augustus

Vijf medewerkers ontvangen hun bij UW behaalde lasdiploma, drie van

Start wervingscampagne nieuwe medewerkers

hen hebben direct al een baan bij bedrijven in de metaalsector
September
Maart
Inrichten en uitruimen door UW-medewerkers van alle 189 stembureaus in

• Start onderzoek met TNO over mogelijkheden inzet technologie bij UW
Metaal

Utrecht voor verkiezingen gemeenteraad en het Oekraïne-referendum

• UW Metaal maakt 25 parkbanken voor landgoed Amelisweerd

April

Oktober

• Afspraken met Elvee over uitbreiding samenwerking tot anderhalf tot

Feest UW 50 jaar met medewerkers en oud-medewerkers, speciale gasten:

twee miljoen chocoladeverpakkingen per jaar

burgemeester Jan van Zanen, Henk Westbroek, Danny Temming, Karin

• Ondernemingsplan UW 2018-2022 besproken in gemeenteraad Utrecht

Bloemen en – op film – Tineke Schouten als Beppie Lachebekt

Mei

November

• UW Groen neemt nieuwe maaimachine in gebruik voor werk voor klanten

• Eerste auto’s opvallend beletterd ten behoeve van werving nieuwe 		

• Afspraken met Limeta over assemblage van 400 vlaggenmasten per jaar
• Invoering protocollen nieuwe privacywetgeving (AVG)
• Banenmarkt bij UW, in samenwerking met WerkgeversServicepunt 		

medewerkers
• UW Groen neemt machine in gebruik waarmee we voor klanten onkruid
verwijderen met de milieuvriendelijke heet-water-techniek

Utrecht-Midden
December
Juni
UW Schoonmaak coacht medewerkers Stadskantoor Utrecht bij scheiden
afval

• Op verzoek van de gemeente Utrecht maakt UW Schoonmaak ook de 		
kleinere panden van de gemeente schoon
• UW Flora levert en plaatst ruim 200 kerstbomen en andere 			
kerstversieringen bij klanten
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Werkbezoek van parlementaire delegatie uit
Japan aan UW, ontvangst door burgemeester
Jan van Zanen
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2018 in cijfers
Medewerkers (fte’s dienstverbanden)

Werktrajecten

Eind 2017

Eind 2018

734

689

44

47

-

6

Totaal medewerkers
met afstand tot de
arbeidsmarkt

778

742

Ondersteunend personeel

108

98

Totaal alle medewerkers

868

840

Wsw
Wajong / Participatiewet
Beschut Werk

Project - opdrachtgever

Aantal cliënten

Maatwerk - gemeente Utrecht

176

Samen Actief (statushouders) - gemeente Utrecht

141

Beschut Werk - gemeente Utrecht
Beschut Werk - gemeente Stichtse Vecht

19
1

‘Naar werk’ en ‘Werkfit’ - UWV

13

Outplacement - diverse werkgevers

49

Jobcoaching - gemeente Utrecht

68

Jobcoaching Wajong - UWV

19

Totaal

486
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Financieel resultaat
We hebben 2018 afgesloten met een positief netto resultaat van 329.000 euro. Het resultaat valt positief uit vanwege een aantal vrijgevallen voorzieningen en
een meevaller in de Wsw-subsidie. Het operationeel resultaat in 2018 was negatief. Dit werd met name veroorzaakt door het achterblijven van de instroom van
kandidaten.

Resultaten
Opbrengsten uit diensten en leveringen

12.142.000

Regelinggebonden financiering

23.057.000

Totaal inkomsten

35.199.000

Bedrijfskosten
Netto omzetresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat

34.686.000
513.000
- 184.000
329.000

Een aantal bedrijfsauto’s is opvallend
beletterd ten behoeve van werving
nieuwe medewerkers.
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