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Stavaza lopende OPUT projecten augustus 2016
Het afgelopen jaar is er door alle projectleiders weer hard gewerkt aan de afgesproken resultaten in
de projecten voor 2016. Hoewel bijna alle projecten goed lopen, laat de huidige stand van zaken in
de begroting zien dat we verwachten uit te komen op een onderbesteding. De grote posten worden
zichtbaar bij Strategische Personeelsplanning, waar de inzet van externe expertise voor het
leer/werktraject SPP een stuk minder kostbaar wordt dan vooraf ingeschat. Door de late start van de
MD activiteiten, dit najaar, verwachten we niet het gehele budget op te maken. Daarnaast zien we
dat het UT Stimuleringsfonds nog nauwelijks benut is dit jaar. De besteding van dit budget is door HR
niet direct te beïnvloeden. Het hangt af van het aantal aanvragen dat gedaan wordt en vervolgens
de toekenningen door het ambassadeursnetwerk. Het geld voor het fonds moet beschikbaar blijven
voor het ambassadeursnetwerk tot het einde van het jaar. Verwacht wordt dat er een bedrag over
blijft dat aan het einde van het jaar dat benut kan worden voor het bekostigen van onderstaande
voorstellen.
Omdat we het geld dat beschikbaar wordt gesteld door het OPUT graag ten volle willen benutten
voor de medewerkers van de UT zouden we een verzoek willen doen het geld te herbesteden.
Hiervoor, in willekeurige volgorde, de volgende vier verzoeken.

1. Promovendi voor de klas

€25.000

Sinds enkele jaren kent de UT het initiatief om promovendi die zich graag tijdens hun promotie
willen verbreden in hun profiel, om zo aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt, om een 1e graads
lesbevoegdheid te halen. De verwachting was dat er dit jaar geen deelnemers aan dit traject zouden
komen, maar nu blijken er toch 2 kandidaten zeer geïnteresseerd. Om deze promovendi te voorzien
in hun wens is een bedrag van 25.000 nodig. Het project Promovendi voor de klas sluit goed aan bij
de doelstelling binnen Employability om wetenschappers breder inzetbaar te maken voor de
arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om wetenschappers
breed in te zetten voor de maatschappij, in dit geval middelbare scholieren.
2. Themamaand Werkdruk

€30.000

Uit het medewerkersonderzoek is het thema Werkdruk, met name binnen het WP, naar voren
gekomen als belangrijk actiepunt. Om dit meteen op te pakken is er een plan van aanpak opgesteld,
met daarin nog een aantal activiteiten die starten in 2016. Zo is er in het najaar de themamaand
werkdruk gericht op de cijferadministratie, om als doel de administratieve last te verlichten bij het
WP. Tevens zal er bij de faculteit TNW een pilot worden gedraaid rond het thema werkdruk. Voor
het jaar 2017 zal voor het thema werkdruk gelden worden gereserveerd bij het CvB. De benodigde
€30.000 voor 2016 waren niet voorzien en zouden we graag willen onderbrengen bij het OPUT
gezien het gezamenlijk belang om dit thema alle benodigde aandacht te geven.
3. Projectcapaciteit Diversiteit

€10.000

De interne ambities evenals de externe druk op het thema Diversiteit neme toe. Dit maakt het
wenselijk om extra activiteiten in te zetten in het najaar van 2016. Om dit te realiseren is alleen

binnen de huidige bezetting van HR geen ruimte. Omdat we toch graag tegemoet willen komen aan
deze wens, zouden we graag €10.000 willen inzetten om extra capaciteit vrij te maken voor dit
onderwerp.

4.

Health Check

€10.000

In 2016 is het aantal plaatsen binnen de Health Check uitgebreid van 300 naar 375 medewerkers.
Hierdoor was het mogelijk om alle geïnteresseerde medewerkers een HC te bieden. Dit jaar
verwachten we ook een grotere vraag dan het aantal beschikbare plaatsen. Het begrootte bedrag is
hiervoor niet toereikend. Wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de
Health Check, daarom zouden wij het budget op willen hogen met €10.000.
In het totaal betreft het hier een verzoek van €75.000.
Voor een overzicht van de actuele stand van zaken per project zie onderstaande tabel en de
begroting.

Thema Vitaliteit
Project

Begroot

Loopt

Loopt
(nog)
niet

Opmerkingen

A1.Themaweken

20k

x

1e week is succesvol afgerond. 2e week vindt 3
t/m 7 oktober plaats.

A2.Health Check

30k

x

A3.Stoelmassage

20k

x

Begrote budget is niet toereikend: bij een HC voor
375 medewerkers is een bedrag van k 44 nodig,
voor 300 medewerkers k36.
HC wordt laat in het najaar uitgevoerd.
Loopt

A4.Werkorganisatie activiteiten

15k

x

Loopt

A5.Vitaliteit oudere medewerkers

5k

x

Programma loopt.

A6.Bedrijfssport

136k

x

Programma loopt.

D1. Compensatie
Verenigingsbijdrage (SU)

44k

x

Loopt via de SU

Personal Health

Thema Employability
Project

Begroot

Loopt

Loopt
(nog)
niet

Opmerkingen

B2.Scans & assessments

15k

X

B3.Coaching

50k

X

B5.Trainingsprogramma vrouwen

20k

x

B6.Vrouwennetwerk

40k

x

Loopt als gepland, begrote budget gaat wrs op

B7.UT stimuleringsfonds/mentor

55k

x

D2.Leiderschapsontwikkeling (MD)

50k

D3.Strategische
personeelsplanning (SPP)

55k

Loopt, verwachte onderbesteding op UT
stimuleringsfonds. In de eerste subsidieronde
maar twee aanvragen toegekend. Tweede ronde
in oktober. Besteding hangt af van aantal
aanvragen en toekenningen. Onderbesteding
lastig voorspelbaar, moet beschikbaar blijven voor
toekenningen.
Activiteiten starten nu op in het najaar.
Verwachte onderbesteding van 20k.
Onderbesteding 20k. Het pilottraject en de inzet
van externe expertise daarvoor bleek minder
kostbaar dan verwacht. Afname trainingen

Opleiding & Ontwikkeling
De vraag naar assessment ligt dit jaar hoger dan
de voorgaande jaren. De verwachting is dat de
kosten boven de begrote 15K uitkomen. Dit kan
worden opgevangen door de verwachte
onderbesteding bij de post Loopbaanbegeleiding
(B16). Voor de aanvraag van volgend jaar zal deze
lering mee worden genomen.
De uiteindelijke hoogte van dit bedrag hangt af
van het aantal aanvragen voor individuele
coaching, maar ligt op schema tot zover.
Trainingen lopen als gepland, nog 1 in het najaar.
Onderbesteding van 5

x
x

jaargesprekken door de faculteiten in het najaar
beperkt omdat alleen de faculteit CTW gaat
starten met een klein pilot- team aan
performance management.
Beweging & Mobiliteit
B10.Employability Point

50k

X

Naast het salaris voor en periode 6 mnd voor de
projectleider Employability (dit daalt halverwege
2016 in, in de reguliere begroting HR) is het geld
gebruikt voor communicatie rondom het thema
employability en de website
utwente.nl/mijnloopbaan om het
ontwikkelaanbod voor medewerkers bekend en
zichtbaar te maken.
Succesvolle editie heeft plaatsgevonden in mei
2016.
Loopt volgens planning.
Trainingen lopen en worden goed bezocht.

B11.Loopbaan4daagse

2k

X

B14.Sollicitatie en CV training
B15.Personal branding

5k
20k

X
X

B16.Loopbaanbegeleiding

20k

X

B17.Training Oriëntatie loopbaan

20k

X

De verwachting is dat dit budget niet geheel zal
worden benut, het overschot kan worden ingezet
voor het tekort bij Scans & assessments (B2).
Trainingen draaien volgens planning.

B18.Training beinvl. & comm.

20k

X

Trainingen draaien volgens planning.

B19.Werk naar werk begeleiding

20k

X

D4.Phd Careers

5k

X

Dit geld wordt besteed aan individuele
begeleiding van medewerkers die uit dienst gaan
bij de UT. Het lijkt er op dat dit jaar maar max de
helft van het budget wordt benut.
Eerste workshops hebben plaatsgevonden, in het
najaar een vervolg.

