Achter de schermen bij….
“De route”
En hoe belangrijk draagvlak en functiecreatie zijn

Hester Dijkstra, coördinator participatiewet
Info-1@umcutrecht.nl

De Doelen….
Doel participatiewet
• Dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving,
bij voorkeur via een reguliere baan. De wet richt zich vooral op mensen met
een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk
minimumloon te verdienen.
Doelstelling UMC Utrecht
• Creëren en invullen van het afgesproken aantal (zie hieronder) garantiebanen
met een omvang van 25,5 uur voor mensen met een arbeidsbeperking, in de
periode 2015-2018 binnen het UMC Utrecht.
• Banen van kleinere omvang tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde
uren mee.
Jaarlijks te realiseren garantiebanen

• Doelstelling quotumwet → 234 banen per eind 2018

Hoe is de route bepaald?

Raad van
bestuur

Divisies/directies

Afdeling

• Neemt besluit op basis van sociaal akkoord en adviesrapport
• Vertaalt doelstellingen door naar divisies/directies
• Monitort stand van zaken
• Stelt een coördinator participatiewet aan bij de directie P&O

• Nemen doelstellingen op in managementcontracten
• Wijzen eigen coördinatoren aan → veelal P&O functionarissen

• Creëert functies door een Quickscan, jobcarven en functiecreatie
• Stelt medewerker aan via proefplaatsing en daarna detachering (via het UW bedrijf)
• Begeleid de medewerker samen met de jobcoach van het UW bedrijf

De rol van de coördinator

•
•
•
•
•
•
•

Aanjagen en bruggen bouwen
Draagvlak creëren
Projectgroep aansturen
Informeren en begeleiden van divisies
Samenwerking bevorderen, zowel in- als extern
Doelstellingen monitoren
Adviseren en evalueren

De projectorganisatie/opzet
Samenwerkingspartners
WGSP

Petit
comité

Opdrachtgever
Raad van Bestuur

UW

EMMA

Kernteam
- projectleider
- arbeidsjurist
- sr. P&O adviseur (DIGD )
- jr P&O adviseur (vitale functies)
- P&O adviseur (DBG)
- P&O adviseur (facilitair bedrijf)
- specialist(P&O service centrum)
- arbeidsdeskundige
- 2 leidinggevenden

Begeleiders
en
medewerkers

+

tijdelijk

+

tijdelijk

Een goede procesbeschrijving

Veel overtuigingskracht….

Sturing middels een dashboard per kwartaal
Dashboard participatiewet UMC UTRECHT
Doelstelling UMC
Utrecht
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Kwalitatieve ontwikkelingen:
• Trainings- en begeleidingsaanbod om implementatie te ondersteunen → OR getraind, 5 jobcreators opgeleid en 3 divisies getraind op ambassadeursrol, toolbox banenafspraak
UMC’s gelanceerd
• Scenariokeuze: in dienst UMC of detachering; → besluit eerst detachering en alleen bij gebleken geschiktheid en juiste match indiensttreding. cao artikel UMC’s in de maak
• Proces administratieve borging in gang.
• Sociale inkoop → Weer een stap verder. Eén inkoper dedicated bezig met sociale inkoop. Per aanbesteding wordt gekeken of er geschikte werkzaamheden zijn voor
“participatiewetters”
• Samenwerking Uithof → Samenwerkingsovereenkomst getekend, ondersteund door SOFOKLES, initiatief wordt gezien als baanbrekend voor andere scienceparken.
• Manifest gemaakt voor “inclusief” UMC. Doelstelling → 5 inclusieve projecten, die 50 banen opleveren voor o.a. participatiewetters (groepsfinanciering gevraagd aan NFU)

En… een gedetailleerde uitleg voor de
verantwoordelijke van de divisie/directie

Functie/werk

Werving

Selectie

Proefplaatsing

Aanstelling

Dan krijg je…..
https://www.youtube.com/watch?v=muy-30Se08Q

Succesfactoren (match tussen: juiste persoon,
juiste plek met juiste begeleiding)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

commitment van directie/MT
Begroting op centraal niveau bij de divisies
Zet eigen jobcreators of het UWV in om een bedrijfsanalyse te doen.
(Is gedaan bij facilitair bedrijf, vitale functies, lab en Apotheek)
sponsor op directieniveau
bereidheid tot investeren in begeleiding
win-winsituatie voor beide partijen
match tussen type organisatie en type medewerker met een
arbeidsbeperking
100% acceptatie door de werknemers binnen organisatieonderdeel
aanpassing van werkproces aan de werknemer
management met levenservaring en sensitiviteit

Het vervolg in het UMC…. Wat gaat goed
• Commitment van divisiemanagers voor doelstelling
• Veelal betrokken en gemotiveerde aanjagers binnen
organisatieonderdelen
• Functiecreatie wordt veelal gedaan zonder externe hulp
• Samenwerking tussen centrale coördinator, aanjagers
binnen divisie en met externe samenwerkingspartners
• Kennisdeling (ook met andere werkgevers op de Uithof
en landelijk binnen de NFU)

Het vervolg….waar ligt de uitdaging?
Het blijft pionieren….

•
•
•
•

Wet en regelgeving rondom participatiewet
Administratieve borging
Dilemma tussen centraal of decentraal organiseren
Onbekendheid met de doelgroep en communicatie daarover
– persoonlijke verschillen in talenten
– verschillen van toepassing in regelgeving per doelgroep

• Trainen leidinggevenden/jobcoaches
• functiewaarderingssysteem niet passend voor doelgroep
• inpassing in ons arbeidsvoorwaardelijke systeem.
oftewel
• Hoe zorgen we dat de cirkel intern ook rond komt?

Het vervolg…..

Wat zijn mogelijkheden?

15

Tips om banen te creëren ihkv de banenafspraak
• Quickscan → via WGSP (voorbeeld facilitair bedrijf
afdeling voeding)
– Stel de vraag: van welke werkzaamheden wordt je blij en wat
wordt nu niet gedaan

• Functiecreatie: bedrijfsprocessen worden efficiënter
georganiseerd door werkzaamheden opnieuw te verdelen
• → dus, relatief eenvoudige taken afsplitsen en deze taken
samenvoegen tot nieuwe duurzame banen.
• Jobcarven → houdt in dat je aan een baan sleutelt met
het doel om deze beter aan te laten sluiten op behoeftes
(indien je een interessant CV ontvangt vanuit de
doelgroep).

Vervolg: tips …
• Door afspraken te maken met leveranciers (Social Return)
→ Via inkoop kun je afspraken maken over de inzet van mensen
met een beperking.
→ Je stuurt dan op sociale inkoop
→ Indien deze mensen naar ons gedetacheerd worden, tellen ze
mee voor de banenafspraak.

•
•
•
•

Neem het mee in je MVO beleid
Blijf voortdurend bezig met draagvlak
Kijk op de toolbox van de UMC’s
Er liggen overal mogelijkheden → voorbeeld Sociaal
duurzame verlichting : GreenFox! En Artikel uit nursing →
klussen in de zorg

Durf anders te denken!

MISSCHIEN AL VAN DE VELE QUOTES DIE JE VOORBIJ ZIET KOMEN OP ONDER ANDERE FACEBOOK:

Nadenken over werk is………..

De opdracht
Denk in 2 tot 3 groepen na over de volgende punten (15
minuten)
• Waarom zou jouw organisatie inclusief werken ondersteunen?
Hoe past dit in jullie strategie?
• Denk met behulp van de vragenlijst functiecreatie na over
geschikt werk binnen je eigen organisatie en kies één mooie
kans
• Welke eerste stap ga je zetten om dit te regelen?
Terugkoppeling per groep

Hulpmiddelen
• Kansenkaart strategisch inclusief ondernemen (TIAS
Tilburg) → ligt op tafel
• Vragenlijst functiecreatie
• Artikel uit nursing → klussen in de zorg

