Eindevaluatie OPUT 2015 Employability (incl. diversiteit)
Employability
Employability is het vermogen om het werk te krijgen en te behouden. Door in te zetten op
employability blijven medewerkers geschikt voor het uitvoeren van hun huidige functie, een andere
functie binnen de UT of een functie buiten de UT. Employability zorgt dus voor blijvende inzetbaarheid
op verschillende functies.
Vanuit het OPUT is voor 2015 wederom een bijdrage geleverd aan Employability. Hierbij is er dit jaar
opnieuw ingezet op de deelgebieden: Opleiding & Ontwikkeling, het Jaargesprek en Beweging &
Mobiliteit.
Doel & Resultaten
Het doel voor Employability is een aanbod te hebben voor alle medewerkers dat voorziet in de
maatwerkvraag en zo bijdraagt aan het vergroten van hun employability. Hierbij gaat het zowel om
investeren in ontwikkeling als het creëren van beweging. Dit doen we door zowel in te zetten op
bewustwording, het aanbieden van een divers en kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsaanbod en
het bieden van expertise en maatwerk in advies. Concreet heeft dit in 2015 vorm gekregen door de
volgende activiteiten.
De website www.utwente.nl/mijnloopbaan is het afgelopen jaar weer heel goed bezocht, in totaal
hebben ruim 2700 mensen de website bekeken. Waarvan 1/3 de website meerdere keren heeft
bezocht. Ook is er een Engelse variant van de website ontwikkeld www.utwente.nl/mycareer. 30%
van het totale aantal websitebezoekers heeft gebruik gemaakt van deze Engelse variant. Tevens is de
website uitgebreid met informatie omtrent beurzen om naar het buitenland te gaan.
Ook van de mogelijkheid voor een intake of adviesgesprek met de projectleider employability wordt
goed gebruik gemaakt, in totaal door 110 medewerkers. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte
van het jaar er voor. Hiervan waren 63 medewerkers werkzaam bij een dienst en 47 bij een faculteit.
De verdeling WP-OBP voor de intakes is 25% WP en 75% OBP. Na de intake volgt in een meerderheid
van de gevallen een vervolg door gebruik te maken van het aanbod van het CDC op het gebied van
coaching, training, loopbaanbegeleiding, assessments en sollicitatie ondersteuning. Voor het aanbod
wordt steeds gekeken naar nieuwe aanbieders in de markt om innovatie en kwaliteit blijvend te
kunnen garanderen.
Verder heeft er weer een succesvolle editie van de Loopbaan4daagse plaatsgevonden en neemt de
UT sinds september deel aan de Mobiliteitstafel Twente. Beide initiatieven vormen een belangrijke
schakel in het goed onderhouden van een netwerk in de regio.
Jaargesprekken
Eén van de manieren om in gesprek te zijn over de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers
is de jaargesprekscyclus. In 2015 ging er een pilot van start bij twee diensten met een verbeterde
jaargesprekscyclus. Doelen van de pilot waren:
- Meer verbinding tussen organisatiedoelen en de individuele jaaragenda
- Concretere resultaatafspraken
- Meer aandacht voor ontwikkeling van individuele medewerkers
- Meer aandacht voor de ontwikkeling van het team als geheel
Naast een nieuwe werkmethode hebben we geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van het
gesprek zelf. Daarvoor zijn alle medewerkers van de pilot-eenheden op training geweest en vrijwel
alle leidinggevenden van de Diensten zijn getraind.
Diversiteit
De UT bevordert de instroom en doorstroom van talentvolle vrouwen naar de top van onze
organisatie in de overtuiging dat een divers samengestelde organisatie bevorderlijk is voor het

organisatieklimaat en de bedrijfsresultaten. Om dat doel te bereiken is de UT ondertekenaar van de
landelijke charter “Talent naar de top” en zal de UT het komende jaar haar streefcijfers bepalen voor
2020. Een deel van de arbeidsvoorwaardengelden wordt besteed aan het stimuleren van de
ontwikkeling van vrouwen in de organisatie middels trainingen, netwerken en individuele
subsidiemogelijkheden.
Hoogtepunten & leerpunten
Van het aanbod dat het CDC te bieden heeft is ook dit jaar weer goed gebruik gemaakt. Zowel het
aantal intakes als het aantal vervolgtrajecten is gestegen ten opzichte van het jaar er voor. Ook de
Engelse variant van de website is van grote meerwaarde voor de internationale populatie van de UT.
Daarnaast zijn er stappen gezet om het jaargesprek een kwaliteitsimpuls te geven, die in belangrijke
mate bijdragen aan het verder verstevigen van het fundament van employability.
Ook waren er enkele leerpunten. Opnieuw zijn de stimuleringsgelden voor mobiliteit slecht benut.
Voor 2016 is dit onderdeel dan ook uit de begroting gehaald. Door het tijdig aangeven van deze
onderbesteding was het mogelijk het geld te her alloceren naar de kosten die zijn gemaakt voor het
Jaargesprek. Ook zijn een aantal trainingen minder vaak gedraaid dan vooraf gedacht. Dat betreft
opnieuw de trainingen ‘Oriëntatie Eigen Loopbaan’. Voor 2015 zijn er een tweetal nieuwe pilot
trainingen uitgezet, maar wegens gebrek aan aanmeldingen zijn deze niet gestart. Voor 2016 gaan
we ons beraden hoe we medewerkers met een behoefte op dit thema met een training optimaler
kunnen ondersteunen.
Voor de activiteiten in ons diversiteitbeleid was een kleiner bedrag toegekend (k€97) dan
aangevraagd en we zien eind 2015 dan ook een overschrijding van het bedrag. Deze overschrijding
kan goed opgevangen worden binnen het thema Employability gezien bovenstaande.
Uitgaven
Van de 374.000 die was begroot voor employability is 332.000 daadwerkelijk uitgegeven. De kosten
voor het jaargesprek waren voor 2015 wel aangevraagd maar niet toegekend in de begroting. De
kosten voor deze trainingen zijn bij de herbesteding van het budget van 2015 wel meegenomen in de
begroting. Voor de begroting van 2016 zijn de leerpunten uit de besteding van dit jaar meegenomen.
Hieronder een korte toelichting per project.
Projecten

Toelichting

Opleiding & Ontwikkeling
B2.Sancs & assessments

B 3.Coaching

B4.Opendag CTD

B5. Trainingsprogramma vrouwen

Binnen het bredere aanbod op assessments wordt het meest gebruik gemaakt van
de capaciteiten en ambitiescan. Deze scan biedt inzicht in de eigen kwaliteiten,
ambities en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast wordt in toenemende mate ook
gebruik gemaakt van een ontwikkelassessment of loopbaantesten.
De vraag naar coachingstrajecten neemt elk jaar verder toe. Het is een zeer
effectieve manier om te werken aan je ontwikkeling. We werken met een aantal
met zorg geselecteerde coaches die garant staan voor goede kwaliteit. Door de
toenemende vraag is het coachnetwerk afgelopen jaar verder uitgebreid.
Dit jaar heeft het CTD er voor gekozen meer aan bestaande activiteiten deel te
nemen. Zo is er voor het OBP Vrouwen netwerk een presentatie gegeven over de
bewustwording te investeren en eigen loopbaan. Tevens is de website:
mijnloopbaan onder de aandacht gebracht.
We hebben een tweetal trainingen georganiseerd.
De training “Geef leiding aan je loopbaan ”is een loopbaantraining voor vrouwen
met de ambitie om door te groeien in de organisatie en de vraag hoe dat te
realiseren. De training is eenmaal gedraaid en wordt goed gewaardeerd door
deelnemers. Ook de training ”Aangenaam assertief” is eenmaal georganiseerd.
Doel is helder positie nemen, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen.
Wederom goed gewaardeerd.

B6. Vrouwennetwerken

B7. UT Stimuleringsfonds/mentorprogramma

De vrouwen netwerken FFNT (voor wp) en OBP-netwerk organiseren een veelvoud
aan (ontwikkel)activiteiten voor hun leden en investeren middels bijeenkomsten en
het organiseren van conferenties in het verhogen van het bewustzijn in de
organisatie rondom gendervraagstukken.
Talentvolle vrouwen en met de ambitie en mogelijkheid om door te groeien
kunnen bij het UT stimuleringsfonds een subsidieaanvraag doen voor activiteiten
die hun loopbaan versnellen. Het budget is geheel besteed.
We organiseren jaarlijks het mentorenprogramma waaraan mannen en vrouwen
kunnen deelnemen en gematched worden aan een mentoren waarmee zijn
carrièrevragen kunnen bespreken. Ook intervisie maakt onderdeel uit van het
programma.

Jaargesprekken
B8.Pilots
B9 .Training Jaargesprekken

Bij de diensten CES en HR is in 2015 gewerkt met een nieuwe jaargesprekcyclus. In
de voorbereiding op de cyclus zijn alle medewerkers die deelname aan de pilot
naar de training Jaargesprekken gegaan. Ook zijn vrijwel alle leidinggevenden van
de Diensten naar de training geweest.

Beweging & Mobiliteit
B10.Employability Point

B11.Loopbaan4daagse

B13.Stimulering Mobiliteit

B14.Sollicitatie en CV training

B15.Personal branding

B16.Loopbaanbegeleiding

B17.Training Oriëntatie loopbaan

B18.Training beinvl. & comm.

De capaciteiten van de projectleider zijn ingezet om het aanbod verder te
verbeteren en te vernieuwen en blijvend onder de aandacht te brengen van
medewerkers (website/presentaties/nieuwsitems/flyers). Ook het voeren van
adviesgesprekken met medewerkers en leidinggevenden (110), het uitvoeren van
korte interne loopbaantrajecten en het beantwoorden van allerhande
ontwikkelingsvragen (loketfunctie) zijn een belangrijk onderdeel van het
takenpakket.
In samenwerking met Medisch Spectrum Twente, Saxion, ROC van Twente,
Randstad, Politie Twente en Gemeente Enschede heeft in april 2015 wederom de
Loopbaan4daagse plaatsgevonden. Vanuit de UT hebben ruim 50 medewerkers
deelgenomen aan een workshop.
Het stimuleringsbudget mobiliteit is niet benut. De mobiliteitsinitiatieven die
hebben plaatsgevonden waren met gesloten beurs. Voor komend jaar is dit
onderdeel verwijderd uit de begroting. Wel staat mobiliteit blijvend onder de
aandacht. Het budget is tijdens het lopende jaar toegekend aan de Jaargesprekken.
De geplande Sollicitatie en CV training stond voor 2015 ingepland om 2 x te
draaien. Wegens gebrek aan deelname heeft de training gedraaid in het voorjaar
van 2015 en is de training in het najaar komen te vervallen .
Deze post bestaat uit trainingen in het kader van ‘Personal Branding’ én ‘Career
Orientation & Application’. De trainingen zijn volgens planning gegeven. De training
‘Career Orientation & Application’ is 1 x extra gedraaid wegens extra
aanmeldingen.
De vraag naar loopbaanbegeleiding neemt steeds verder toe, wat ook te zien is in
de toename van het aantal intakes. Indien een medewerker een loopbaanvraag
heeft start dit altijd met een intake met de projectleider employability om de vraag
helder te krijgen. Korte trajecten worden intern uitgevoerd, voor uitgebreide
trajecten wordt de samenwerking gezocht met onze externe partners.
Deze post bevatte in 2014 4 verschillende ‘loopbaan/leeftijd’ trainingen. Die zijn
jarenlang met veel succes georganiseerd. Doordat de animo afnam en de vraag
en/of behoefte van medewerkers is gewijzigd zijn er 2 nieuwe pilots ontwikkeld op
dit ‘terrein’ (= career pitstop en jobcrafting). Helaas zijn deze beide trainingen ook
niet aangeslagen. Voor 2015 zijn de volgende trainingen ontwikkeld en uitgevoerd:
‘Loopbaanperspectief Young Professionals’ en ‘Loopbaanoriëntatie en sollicitatie’.
De vraag naar goede trainingen op het gebied van effectief communiceren en
efficiënt(er) beïnvloeden is de laatste jaren sterk toegenomen. De twee
gelijknamige trainingen die hiervoor zijn ontwikkeld zijn in 2015 beide volgens
planning uitgevoerd. De training Nederlandse Spelling welke ook onder
communicatie valt is ook volgens planning uitgevoerd in 2015.

B19.Werk naar werk begeleiding

Het budget wordt gebruikt om medewerkers die de UT moeten verlaten te
ondersteunen bij hun vervolgstap. Het is vooraf niet exact in te schatten hoe hoog
de kosten zullen uitvallen voor deze doelgroep.

