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Programma

9:00
Introductie

9:15
Thema Draagvlak &
Praktijkvoorbeeld WUR

9:45
Uitwisseling

10:30
Afsluiting

Ondernomen acties om draagvlak te creëren
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Weerstanden bij het creëren van draagvlak
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Verander stappen
van Kotter

Wichert van den Brink

Wie is er aanwezig?
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LEARINGS
WUR

• Iedereen naar rato mee laten betalen aan banenafspraak
werkt met commitment vanuit RvB
• RvB heeft dit gecommuniceerd met HR
• Werkdruk, tekort aan collega’s i.c.m betalen voor
banenafspraak zorgt voor gesprek
• Ambassadeurs in de organisatie
• Gesprekken over goede voorbeelden
• Faciliteren vanuit bureau zorgt voor weinig rompslomp
• Grootste valkuil is het starten met ongekwalificeerde
jobcoaches zonder doelgroep kennis en coachingsskills

Wie is er aanwezig?
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VRAGEN
AAN WUR

Ik was benieuwd hoe lang jullie kandidaat te begeleiden?
Zolang als nodig is. Wanneer er een duurzame plek gevonden is, is er vaak structureel werk en is de begeleiding goed ingebed. Bij de
doelgroep zal er soms even extra ondersteuning nodig zijn. Dit op elk moment in de loopbaan bij de WUR
Is de aanmelding geregeld via specifieke bedrijven?
Nee dit omdat het WSP niet de passende profielen kan leveren. We hebben onze eigen aanmelding op gepakt. Toekomstige medewerkers
kunnen zich bij ons melden wij doen dan de intake. Verder verspreiden we met enige regelmaat een Vacature krant in het netwerk van WSP,
Gemeente UWV, RIB’s

Er is weerstand bij het wetenschappelijk personeel; geen tijd om mensen te begeleiden, hoge werkdruk. Hoe gaan jullie hiermee om?
Door werkdruk weg te nemen in ruil voor begeleiding ontstaat er ruimte en kansen. Werkzaamheden die als strafcorvee zorgen te ruilen
voor minder tijd in begeleiding spreekt veel medewerkers aan. Daarnaast organiseren we vanuit Jops de begeleiding. Zelf of met inzet van
externe jobcoaches.
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Wat is de verhouding Wajongers t.a.v. participanten die zijn ingestroomd? Vermoedelijk 40-60

Hoe hebben jullie het financieel rond gekregen? Wat is de rol van HR hierin geworden?
Hr is verantwoordelijk voor het primaire proces maar wij ondersteunen en ontzorgen daar waar mogelijk, o.a. Evaluatie gesprekken, bij
ziekmelding worden we aangehaakt als het om langdurige uitval gaat.
Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe de verdeling van kosten is gedaan. Zou hier nog een toelichting op kunnen komen?
Elk organisatie onderdeel is lid van Jops. Zij dragen naar rato van de door hun in te vullen FTE’s bij aan de totale kosten die wij hebben.
Subsidies vragen wij aan en worden in mindering gebracht op het totaal. Hoe meer medewerkers vanuit het DGR je plaatst hoe minder ze
naar rato kosten. Bonus malus systeem
Geweldig dat Team Jops de gehele loonkosten op zich neemt. Toch vraag ik me af: waar komt die pot geld vandaan? Als hogeschool is
onze primaire geldstroom ook de Rijksbijdrage en die wordt niet ineens meer. Waar haalt jullie universiteit dat geld vandaan?
Als wij niets zouden doen, zouden we in aanmerking komen voor de mogelijke Boete, (1 miljoen) daarnaast zijn er veel subsidies nooit
aangevraagd, O.a. LKV en de no risk polis. Door aan die kant in te zetten halen we extra inkomsten op. Daarnaast zijn we eigen risico dragen
en de medewerkers die langdurig uitvallen zijn gebaad bij een organisatie die kijkt naar capaciteiten en talent en niet naar het opgestelde
functieprofiel hierdoor kunnen ook zij weer makkelijker hun plek vinden binnen de WUR. Kostenbesparing. Bij de inkoop staat SROI nu hoger
op het lijstje en zijn hierin overeenkomsten te maken met de leveranciers. Wil je als onderwijs organisatie midden in de maatschappij staan
en mensen opleiden voor de toekomst dan moet je als organisatie ook een afspiegeling van die maatschappij zijn.
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VRAGEN
AAN WUR

Hoe hebben jullie banen gecreëerd?
Op verzoek bij signalen van werkdruk of werkzaamheden die blijven liggen stappen we in en kijken we of we er een structurele baan van
kunnen maken. Op basis van een cv benaderen we medewerkers in de organisatie om mee te denken. Aanpassen van reguliere functies om
ze passend te maken.
Wat voor effect heeft Corona op de invulling , vervulling en duurzaamheid van de diverse functies?
Geen/minimaal. Er speelt al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt door de DGR medewerkers mee te nemen vergroten we het aanbod. De
duurzaamheid kwam onderdruk doordat iedereen in eens thuis moest werken. Dit vergde behoorlijk wat extra begeleiding om dit goed te
late verlopen. Voor de doelgroep hebben we een uitzondering kunnen maken en mogen ze nu op de campus werken. Bij het inwerken was
dit een probleem door creatief te denken hebben we dit proberen op te vangen uiteraard met wisselend succes.
Is het mogelijk om de
praatkaart te delen die jullie
hebben gemaakt?
Dat kan, zie hier laatste versie
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Niveau’s &
interventies
die WUR
heeft
toegepast

Doelgedrag

Draagvlak
Communicatie

Activatie

Educatie

Directie
X
MT

Wie is er aanwezig?
X

HR

X

Leidinggevenden

X

X

X

Collega's
X
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BREAK
OUTS

Klik HIER voor link naar MURAL omgeving

Doelgedrag

Activatie

Draagvlak
Communicatie

Educatie

Directie

MT

Wie is er aanwezig?

https://app.mural.co/invitation/mural/denormaalstezaak6858/1638864598019?sender=u37b96
67643bhttps://app.mural.co/invitation/mural/denormaalstezaak6858/1638864598019?sender=
HR
u37b9667643b57706c81c3621&key=5c14ce77-75ae-49a1-9703533a390ff24057706c81c3621&key=5c14ce77-75ae-49a1-9703-533a390ff240
Leidinggevenden

Collega's
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Terugkoppeling opdracht

learnings

www.zestor.nl/beren-op-de-weg-naar-participatie

Stappen
t.a.v.
Draagvlak
Creëren

• Bestuur portefeuillehouder agendeert de
schoolbrede opgave (ambassadeur)
• Commitment van managers en leidinggevenden
• Leiders geven het goede voorbeeld
• Er zijn middelen vrijgemaakt (oa centraal budget)
• Er is een projectplan en aanjager/projectleider
• Opgave is opgenomen in het (personeels)beleid
• In de organisatie is met aandacht gesproken over
het project en de doelstellingen
• Er is ondersteuning ingeregeld voor lastige zaken
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Bedankt!
Wat neem je mee uit deze sessie?
Wat is je volgende stap?
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