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1.Voorwoord
Twee weken voordat ik dit schrijf, kregen we het beloofde werk voor een klant niet af. De groep die ermee bezig
was, trok aan de bel. Van diverse kanten werd hulp geboden en een ploegje werkte zelfs twee avonden door.
Dat tekent Wedeo. Een jaar lang met alle duizend medewerkers de schouders eronder zetten. Collegiaal,
flexibel, gedreven, mobiel. Zo zijn wij. We voelen gemeenschappelijkheid. We willen hard werken en we hebben
ook zorg voor elkaar. We zien kansen en pakken die kansen. Op een positieve manier aan de slag: zowel
binnen de muren van Wedeo als daarbuiten.
Natuurlijk is dat niet altijd eenvoudig: bij Wedeo werken bijzondere mensen. Die weliswaar, zoals het zo lelijk
heet, een beperking hebben, maar zich daardoor niet laten beperken. Zij die dagelijks aan de slag zijn met een
veelheid aan werkzaamheden: met een schoffel in de natuur, of achter de machines van Stanstechniek in
Gaanderen. Aan de Terborgseweg bij Wedeo, of bij de manege Stal De Pluum.
Wij halen uit onszelf wat er in zit. En steeds die twee kanten: hard werken en goed rusten. En op de geëigende
tijden ons laten verwennen, bijvoorbeeld door de leidinggevende die bedient bij het jaarlijkse stamppotbuffet.
Verbonden met elkaar, in de goede zin van het woord. Die cultuur kenmerkt Wedeo. Die cultuur zorgt ervoor dat
we jaar in jaar uit goede resultaten hebben, ook in 2013.
Het is dan ook weer met groot genoegen dat we u dit sociaal jaarverslag aanbieden. We besteden hierin
natuurlijk aandacht aan wat goed gaat, maar lopen niet weg voor de mindere zaken. We proberen daarvan te
leren om ons bedrijf nog beter te maken.
Saai is het nooit bij Wedeo. Ook in 2013 hebben weer veel mensen met de nodige ondersteuning een stap naar
buiten gezet en zijn bij een reguliere werkgever aan de slag gegaan. We hebben ook dit jaar een groei in het
aantal detacheringen gerealiseerd. De crisis maakt dat het een minder spectaculaire groei is dan vorig jaar,
maar we werken gestaag door, steeds op zoek naar nieuwe plaatsingen.
In 2013 hebben we daarnaast een sterke focus op verzuim gehad: hoe kunnen we voorkomen dat onze
medewerkers onnodig lang thuis zijn, hoe kunnen we re-integratie op een goede manier vormgeven. Dat heeft
vruchten afgeworpen. Het verzuim daalde in 2013 spectaculair.
Tenslotte is 2013 natuurlijk het jaar geweest van Spek & Bonen, onze theatervoorstelling die geen van de
bezoekers onberoerd heeft gelaten. Acht helden in het theater die durven te vertellen hoe het is om met een
SW-indicatie door het leven te gaan en bij Wedeo aan de slag te zijn. Eerlijk en aangrijpend.
Vanaf 2015 zal de Participatiewet worden ingevoerd. In het licht van die wet zal ook Wedeo een partij worden
voor ‘alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ook dat zal verandering en vernieuwing met zich
meebrengen. We onderzoeken hoe de toekomst voor onze duizend medewerkers zo goed mogelijk geborgd
kan worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Dat zal lukken. We zijn tenslotte gewend aan veranderen, en
zijn gewend te denken in kansen en uitdagingen. Dat deden we in 2013 en dat blijft ook in 2014 onze drijfveer.
Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!
Maart 2014
Lisette Bosch
algemeen directeur
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Wim Bosman
“De samenwerking met Wedeo
is heel belangrijk voor ons”

In het voorjaar 2014 werken bij Wim Bosman:
Mohamed Alihoesen, Shanna Bischoff, Doke Boschman, Els Brinkhuis, Maria Daamen, Diana Derksen,
Michel Eenink, Rik Gemmink, Wim Gensen, Pascal Geurts, Roel Groot Wassink, Harry van Hal,
Harold Hartjes, Dirk Jager, Dennie Jansen, Monika Kniest, Miranda Menting, Martijn Zarabski,
Monique de Reus, Jos Rexwinkel, Natasja Broekhuijsen, Serge van Rooijen, Nico Rulof,
Maaike Salemink, Ruud Schepper, Sebastiaan Sloot, Frank Tromp, Gerben van der Veen, Jordy Vels,
Heidi Visser, Ruben Visser, Frans Wennekes, Paul Wensing, Hendrika Wolters, Truus Peters – Ebbers,
Mariska Koster – Schieven, Lucy Meijer – Kemperman en Maria Kniest.
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2.Uitgangspunten organisatie
Missie
Wedeo stelt zich in dienst van de brede doelgroep die door verschillende omstandigheden nog niet, of niet
meer, in staat is deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Wedeo gaat ervan uit dat in principe iedereen
hieraan naar vermogen kan deelnemen, mits voldoende gestimuleerd en op de juiste wijze begeleid. Mensen
aan het werk krijgen en houden in een zo regulier mogelijke arbeidssituatie ziet Wedeo dus als haar kerntaak.
Ze maakt daarbij desgewenst een uitzondering voor de kleine groep die alleen kan functioneren in een
beschermde werkomgeving. Wedeo borgt de veiligheid en het welbevinden van deze aan haar toevertrouwde
cliënten en werkt in dat kader samen met instellingen op het gebied van zorg en welzijn.
Visie
1) Wedeo is ondernemend en creatief
Wedeo is ondernemend in haar streven het beroep op uitkeringen en subsidies te verlagen en zelf opbrengsten
te genereren uit detacheringen en andere samenwerkingsvormen, zoals joint ventures. Als 'makelaar en
schakelaar' tussen de doelgroep en werkgevers bewijst ze op overtuigende wijze haar bestaansrecht. Wedeo
staat dus midden in de samenleving, grijpt kansen, speelt flexibel in op ontwikkelingen en opereert innovatief en
proactief. Wedeo is mede daardoor financieel gezond.
2) Wedeo ontwikkelt mensen met weinig kansen
Wedeo is ervan doordrongen dat de waardigheid van elk individu het uitgangspunt moet zijn bij de inspanningen
die zij voor hen levert, onafhankelijk van hun intellectuele niveau of aanpassingsvermogen. Respect en het
vergroten van zelfrespect staat dan ook voorop bij de benadering van de doelgroep. Wedeo is ervan overtuigd
dat arbeid hiervoor een zeer belangrijk instrument vormt, dat bijdraagt aan een gevoel van verbondenheid met
de maatschappij en aan levensvreugde. Ze zoekt daarom een passende, bij voorkeur zo regulier mogelijke
werkomgeving buiten de muren van Wedeo voor haar doelgroep, waarbij ontwikkeling en begeleiding op maat
centraal staan. Wedeo heeft een grote ervaring op het gebied van arbeids- en talentontwikkeling en betrekt
hierbij steeds de omgeving en de context waarbinnen haar doelgroep functioneert.
3) Wedeo is een sterke partner voor werkgevers
Wedeo wil haar relaties met werkgevers koesteren, uitbouwen en verder professionaliseren. 'Empowerment'
van werkgevers is Wedeo's kracht. Ze neemt middels een detacheringsformule ondernemers bij de hand en
ontzorgt hen, door de administratieve rompslomp, het verzuimrisico en de begeleiding op de werkplek voor haar
rekening te nemen. Met deze expertise vervult Wedeo de rol van partner voor werkgevers die vaak nog
onbekend zijn met datgene wat Wedeo voor hen kan betekenen. Behalve het financiële voordeel en het gemak
van de flexibiliteit dat detacheringen werkgevers oplevert, zijn dit ook de vaak opmerkelijk grote motivatie, inzet
en trouw van de medewerkers.
Sinds 2009 bundelt Wedeo ook haar krachten met het Regionale Werkgevers Service Punt (WESP). Dit vindt
plaats doordat personeel van Wedeo wordt gedetacheerd naar het WESP, maar steeds vaker vindt ook
gemeenschappelijke werkgeversbenadering plaats.
Werkgevers willen in een aantal gevallen dat Wedeo hun ‘voorkeursleverancier’ voor personeel is. Om aan die
wens te kunnen voldoen, kan Wedeo niet altijd putten uit de SW-doelgroep. Het is dan soms mogelijk om te
bemiddelen tussen de gemeente en de werkgever en er op die manier voor te zorgen dat er instroom vanuit de
Wwb plaatsvindt. Maar ook dan blijven werkgevers soms beducht op een dienstverband en is een
verloningsconstructie of een payroll-constructie een passende oplossing. Om aan die vraag in de toekomst te
voldoen, heeft Wedeo een verlonings-BV opgericht onder de naam Vakwerk.nu.
Steeds meer bedrijven willen handelen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. MVO rust op
de drie pijlers 'People, Planet, Profit'. Ondernemerschap volgens MVO draagt bij aan menselijk welzijn, is niet
belastend voor de fysieke omgeving en levert (sociale) meerwaarde op. Het sociale (people) aspect van MVO is
bij uitstek het specialisme van Wedeo. Daarvoor kunnen werkgevers dus met een gerust hart bij Wedeo
aankloppen.
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Mabeon Schoon
Achterhoek
“Een ondernemer kan via ons
indirect invulling geven aan MVO”

In het voorjaar van 2014 werken bij Mabeon Schoon
Achterhoek:
Paul Bolderen, Willy Marcus, Jelle van Aalst, Wilhelmus Stinissen, Yvonne ten Brinke, Gerry Massop,
Chanel Aberson, Esmeralda Bussing, Joseph Monks, Herbert Aberson, Martijn Visser, Femke
Dekkers, Hans. Bannink, Saskia Doldersüm, Henni Oosterink, Joep Baten, Niels Gotjé, Claudia
Peppelman, Lidy Bergevoet, Jolande Woerts, Femke Plant, Priscilla Beverloo, Albertus Kuster,
Peter Roes, Thom Lahau, Annie Salemink, Jora Bod, Moike Lingansere, Heidi Sloetjes, Martin
Boerakker, Erik Luijmes, Tim Smink, Marijke Bokkers – Wijers, Maria Vos – Venus, Alida Nas –
Jansen, Henny Wessel van Hem, Gerrit – Jan van den Toorn, Esther Kuiperij – te Mebel en Emmy
Bloemers – Sloetjes.
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3.Belangrijkste ontwikkelingen
De Participatiewet en het Sociaal Akkoord
De sociale partners en het kabinet hebben op 11 april 2013 het Sociaal Akkoord gepresenteerd. Met dit akkoord
vinden sociale partners en het kabinet elkaar in een structurele aanpak voor de economie en de arbeidsmarkt,
met als doel om zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid.
De doelstelling van de Participatiewet blijft ook na het Sociaal Akkoord hetzelfde. Met de Participatiewet wil het
kabinet dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een
reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, door op andere manieren te participeren. Vanaf 1 januari
2015 is het niet meer mogelijk in de Wsw in te stromen. Wie nu al in de Wsw werkt houdt zijn wettelijke rechten
en plichten. Ook blijft het voor gemeenten mogelijk begeleid werken voor deze mensen te organiseren.
Beschut werken
Er wordt beschut werk georganiseerd voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische
beperking ondersteuning nodig hebben. Van reguliere werkgevers kan niet worden verwacht dat zij deze
mensen zonder deze ondersteuning in dienst nemen. Deze groep komt in dienst van het Werkbedrijf en
daarmee bij de gemeente. Ook is het – met extra aanpassingen en begeleiding – mogelijk beschut werk bij een
reguliere werkgever te organiseren. Het kabinet gaat er in de berekeningen vanuit dat er 30.000
beschut-werkplekken beschikbaar moeten komen. Beloning vindt plaats conform
loonkostensubsidie en sluit aan bij de cao van de werkgever.
Werkgevers
Werkgevers stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het
minimumloon kunnen verdienen. De eerste 2500 extra banen in 2014 en in oplopende aantallen voor de jaren
daarna. Vanaf 2026 levert dit structureel 100.000 extra banen in de marktsector voor deze doelgroep op. In
aanvulling hierop draagt de overheid vanaf 2014 zorg voor 2.500 extra banen per jaar. Dit loopt op tot
25.000 extra banen vanaf 2024.
Sluiting ISWI Ulft
Het huurcontract van ISWI Ulft is eind 2013 afgelopen en voor onze medewerkers aldaar moest een nieuwe
plek gezocht worden. Daarom wordt per 1 januari 2014 een nieuw Leer Werk Centrum opgericht in Ulft. Van
hieruit worden medewerkers gedetacheerd naar andere bedrijven.
Individu in Ontwikkeling
Wedeo doet er alles aan om passend, liefst uitdagend werk te vinden voor mensen die zijn aangewezen op de
Wsw. Daarvoor is een organisatie nodig waarin mensen uitstekend samenwerken, goede relaties met
opdrachtgevers en klanten onderhouden en professioneel omgaan met de doelgroep. In 2009 is Wedeo gestart
met het traject Organisatie in Ontwikkeling met als doel op alle fronten een verbeterslag te maken en de
organisatie doelmatiger in te richten. Zestig leidinggevenden hebben in groepen projectplannen opgesteld die in
2011 en 2012 zijn uitgewerkt en uitgevoerd.
In 2013 heeft Wedeo onder de naam ‘Individu in Ontwikkeling’ een programma samengesteld waarin de nadruk
lag op het individu. Het programma bestond uit twee delen: basisvakken en keuzevakken. Al het begeleidend
personeel volgt de basisvakken. De keuzevakken waren in overleg met de leidinggevenden vastgesteld en
zoveel mogelijk gecombineerd.
Het ontwikkelprogramma voor begeleidend personeel voor 2014 zal het thema ‘Vakmanschap is Meesterschap’
(V=M) hebben. Dit is een logisch vervolg op eerdere ontwikkel- en verandertrajecten die de afgelopen jaren
hebben plaatsgevonden: wat is de kern van ons werk en hoe pakken we dat op, waarin zijn we goed en wat kan
beter.
Primair Proces
Ontwikkelen is essentieel. Dus ook het bijhouden ervan. Dat meten we middels Dariuz IOP. Sinds begin 2013 is
Wedeo aan de slag met een verbeteringsproces voor Dariuz IOP’s. Deze geven inzicht in het functioneren, de
competenties, ontwikkelpunten en de benodigde werkaanpassingen van de medewerker.
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Noodfonds bij Wedeo
Het Noodfonds is op 1 januari 2013 van start gegaan. Medewerkers van Wedeo kunnen hierop in noodsituaties
een beroep doen. Zij kunnen met hun hulpvragen terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Samen met de
overige teamleden van het fonds, Jannie Hugen en Orhan Sahin (namens de OR) wordt bepaald of de
aanvrager aanspraak kan maken op het fonds.
Blik op Werk Keurmerk
Het Blik op Werk Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor de gehele markt van arbo-, interventie-, loopbaan- en
re-integratiediensten. Het levert een bijdrage aan de transparantie en kwaliteitsborging op deze markt.
‘Blik op Werk’ heeft de door Wedeo in 2013 aangeleverde resultaatgegevens en de
resultaten van de voorgaande jaren beoordeeld. Blik op Werk heeft Wedeo
vrijstelling gegeven voor de resultatenaudit. Dit houdt in dat wij voldoen aan alle
normen die het keurmerk stelt. Op basis hiervan is de conclusie dat Wedeo voor de
vierde keer op rij het Blik op Werk Keurmerk behoudt.
Re-integratieprijs
Wedeo-medewerker Desiré Bruggink–de Kok was in 2013 genomineerd voor de landelijke
re-integratieprijs. SBCM (het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening) geeft de
prijs aan een SW-medewerker die de meest aansprekende resultaten bereikte ondanks haar / zijn beperkingen
en mede dankzij eigen inspanning. Van de dertig inzendingen behoorde Desiré tot de drie genomineerden. Dat
is voor Desiré en voor Wedeo een geweldige prijs. Ze is uiteindelijk niet de winnaar geworden van de SBCM reintegratieprijs, maar wel wist ze de afgelopen jaren op eigen kracht enorm veel te bereiken. Desiré kreeg een
Ipad, Wedeo ontving een geldbedrag. Dat wordt in overleg met Desiré in nieuwe theatervoorstellingen van
Wedeo geïnvesteerd.
Samenwerkingen met andere organisaties
Werkschap
In januari 2013 is in samenwerking met de gemeente Doetinchem het project ‘Werkschap’ opgezet. Dit project
is bestemd voor mensen die een Wwb-uitkering ontvangen van de gemeente Doetinchem en een kleine tot
geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel van het project is deze mensen een werkplek met behoud
van uitkering te bieden, zodat ze vanuit deze situatie een reguliere werkplek kunnen vinden en behouden. Zij
zullen hierbij ondersteund worden door de arbeidsbemiddelaars van gemeente Doetinchem. Wedeo biedt in
deze samenwerking de werkplek en het werk, plus begeleiding op de werkvloer.
Werkgeversservicepunt Achterhoek-West (WESP)
Het WESP is een regionaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Doetinchem, Doesburg, Montferland
en Bronckhorst, het UWV en Wedeo. Deze gezamenlijke dienstverlening levert minstens twee partijen voordeel
op: de werkgever profiteert van een voordelige en succesvolle bemiddeling en de werkzoekende heeft
perspectief op werkervaring of een baan.
Sinds 2009 bundelt Wedeo haar krachten met het WESP door een jobcoach van Wedeo binnen het WESP te
laten werken. Steeds vaker vindt ook gemeenschappelijke werkgeversbenadering plaats.
Zozijn
In 2012 hebben Wedeo en Zozijn ervaring opgedaan in een pilot. Medewerkers met een AWBZ-indicatie en
SW-medewerkers werkten samen onder begeleiding van teamleiders van Zozijn en Wedeo. Het project kreeg
de naam De Loopplank. Inmiddels zijn gesprekken gaande met Zozijn om vanuit de ervaringen in de pilot te
komen tot een echt samenwerkingsverband. Het doel is om samen een product te ontwikkelen dat ook
interessant is voor andere AWBZ-aanbieders.
Graafschap College
Op 13 februari 2012 zijn Wedeo-medewerkers gestart met de opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent
(AKA). Deze opleiding wordt verzorgd door het Graafschap College, in het kader van een intensief
samenwerkingsproject. In februari 2013 ontvingen de 31 deelnemers die in 2012 aan de opleiding begonnen,
hun diploma. In 2013 zijn 79 deelnemers aan een AKA-opleiding begonnen.
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Albron
Sinds half juni is Wedeo in samenwerking met Albron gestart met de Wedeo Broodjesservice. Hier worden
medewerkers opgeleid tot cateringmedewerkers. Het bedrijfsrestaurant dient als leerwerkplek met
vooruitzichten naar een betaalde baan bij externe werkgevers. Inmiddels zijn al een aantal medewerkers
gedetacheerd.
Er is ook een bestelsite voor de verkoop van de broodjes opgericht. Door deze en andere catering- en
vergaderarrangementen te verzorgen, leren medewerkers met druk om te gaan en doen zij ervaring op met het
bereiden van diverse producten.
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Ubbink
“Wij mobiliseren de kracht van
mensen”

In het voorjaar van 2014 werken bij Ubbink:
Jeroen Buiting, Marcel Haggeman, Robert van Hal, Felicius Hummelink, Robert Iltink,
Irma de Jonge, Rutger Kappes, Remco Kraaijenbrink, John Manders, Ruud Messink,
Dirk Nieuwenhuis, Harrie Tijken, Björn van der Veen, Ronald Vriezen, Cornelis Wegenwijs
en Freddy Zilvold.
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4.Kengetallen
Personele kengetallen
Onderstaande tabellen betreft de bezetting op 31 december exclusief inhuur, Stichting Talent voor Werk en
derden.
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Wachtlijst
Onderstaande tabellen betreft de wachtlijsten op 31 december
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Bronckhorst
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Mobiliteit
Mobiliteit onder medewerkers is van groot belang om hen conform onze opdracht zo dicht mogelijk bij regulier
werk te kunnen plaatsen. Een van de mogelijkheden om dat te realiseren is detacheren, zowel individueel als in
groepsverband.
Mobiliteit draagt, evenals opleiden, bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Wisselingen in werkplek en
omgeving zorgen voor nieuwe ervaringen waarvan men leert. Wedeo hanteert als uitgangspunt dat alle
medewerkers in staat zijn zich te bewegen naar een zo regulier mogelijke werkomgeving. Voorwaarde voor
succes hierbij is dat de noodzakelijke aanpassingen zijn gerealiseerd en begeleiding wordt geboden.
Mobiliteit omvat de in-, door- en uitstroom van personeel. Op deze drie gebieden hebben zich in 2013
onderstaande ontwikkelingen voorgedaan.
Instroom

Instroom per gemeente
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Voor iedere gemeente waarvoor Wedeo de Wet sociale werkvoorziening uitvoert, is nieuwe instroom vanaf de
wachtlijst gerealiseerd.
Het inzetten van wachtlijsttrajecten is ook in 2013 - voor zover de gemeenten hiervoor financiële middelen
beschikbaar hadden - voortgezet. In deze trajecten doen wachtlijstkandidaten ter voorbereiding op hun
indiensttreding alvast de nodige werkervaring op. Hierdoor is, afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden
van de kandidaat, bij indiensttreding instroom op een hogere werkladdertrede mogelijk.
In 2013 zijn met name voor de gemeenten Doetinchem en Montferland wachtlijsttrajecten ingezet.
Doorstroom
In 2013 was er opnieuw sprake van een toename van het aantal medewerkers in de groepsdetacheringen.
Bij diverse bedrijven zijn nieuwe groepsdetacheringen gerealiseerd: Verheij Metaal en de gemeente
Montferland. Uitgebreid zijn: Microteck, Ubbink, ISWI, Sunday Copacking, Hesling (Industrieweg), gemeente
Oude IJsselstreek en de gemeente Doetinchem. Helaas werden ook enkele groepsdetacheringen ingekrompen
of beëindigd. De medewerkers van deze detacheringen zijn zoveel mogelijk in nieuwe (groeps-)detacheringen
geplaatst.
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Uitstroom
Uitstroom medewerkers met een SW-indicatie

2013

2012

(Vervroegd) pensioen

16

21

Twee jaar arbeidsongeschiktheid

17

17

In proeftijd/beëindiging tijdelijke dienstbetrekking, terug naar wachtlijst

11

13

6

6

10

4

Eigen verzoek in verband met (toegenomen) arbeidsongeschiktheid

3

3

Eigen verzoek overige redenen

2

3

Onvoldoende medewerking/niet meer te handhaven

0

1

Ondergrens en overgang naar dagbesteding

0

3

Overlijden

5

3

Naar ander SW-bedrijf in verband met verhuizing

5

3

Overige redenen

4

0

Vrije bedrijf

3

1

82

78

In proeftijd/beëindiging tijdelijke dienstbetrekking, terug naar ZW/WIA/Wajong
In proeftijd/beëindiging tijdelijke dienstbetrekking, overige redenen

Totaal

De uitstroom was in 2013 iets hoger dan in 2012. Opvallend is opnieuw de hoge uitstroom in de proeftijd of na
afloop van een tijdelijke dienstbetrekking. Dit komt veelal door arbeidsongeschiktheid, mensen die het wel
proberen maar vanwege toegenomen klachten weer terugvallen op een WAO-uitkering. Een aantal personen
gaat weer terug naar de wachtlijst, maar het grootste deel valt weer terug op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (ZW/WIA/ Wajong), of op een WW- of WWB-uitkering, die men daarvoor ook al
had.
Collegiale uitwisseling
In 2013 hebben de afdelingen elkaar weer regelmatig geholpen dankzij collegiale uitruil en flexibel optreden. In
de zomerperiode hebben circa twintig medewerkers van All Stars in de diverse groepsdetacheringen geholpen
wanneer er een tekort aan personeel was door vakantie van eigen personeel. Ook door het jaar heen hebben
All Stars-medewerkers de groepsdetacheringen ondersteund waar nodig. De medewerkers van Groen hebben
ook dit jaar weer geholpen bij een grote opdracht voor het inpakken van kerstpakketten en zij hebben tijdens
stilstand door het jaar heen ook binnen werkzaamheden verricht. Het Zwarte Cross-festival plaatste een grote
order voor lunchpakketten; van de beschutte afdelingen hebben circa twintig medewerkers hieraan hun steentje
bijgedragen. De medewerkers van het bedrijfsrestaurant werken dagelijks de laatste twee uur van de werkdag
in hal 2, omdat in het restaurant op die momenten onvoldoende taken voorhanden zijn. Ook kregen de
afdelingen Post en Magazijn door het jaar heen ondersteuning bij piekperiodes. Deze flexibele inzet droeg in
alle gevallen ook bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers.
Jubileumviering
Afgelopen jaar zijn er maar liefst 34 jubilarissen in het zonnetje gezet: Drie met een 40-jarig, acht met een 25jarig en tweeëndertig met een 12½-jarig dienstjubileum. Vanwege het grote aantal jubilarissen zijn dit jaar twee
jubileumbijeenkomsten georganiseerd: een voor de grotere groep 12½-jarige jubilarissen en een voor die van
25 en 40 jaar.
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Artie Riemen
“Zonder Wedeo zaten wij hier niet”

In het voorjaar van 2014 werken bij Artie Riemen:
Lisbeth Mellendijk, Joke Harmsen Konink, Chris Luesink, Mina Halilovic, Gerard Löwenthal,
Cindy van Maaren, Ahmet Uysal en Bonny Kaak.
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5.Opleiding en ontwikkeling
Wedeo is een arbeidsontwikkelbedrijf dat niet alleen de SW-doelgroep bedient. Wedeo richt zich op alle
personen die door een arbeidshandicap of ten gevolge van andere problematiek een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Ook in 2013 is veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling.
De opleidingen en trainingen die in 2013 zijn verzorgd (zie hieronder) kwamen voort uit basis POP’s / IOP’s,
functioneringsgesprekken of beleid. Zij zijn alle bedoeld om medewerkers qua kennis, vaardigheden en gedrag
op een hoger niveau te brengen zodat hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt groter worden of om optimaal
functioneren in de werksituatie en de samenleving te bevorderen.
Ook in 2013 is het aantal detacheringen toegenomen. Steeds vaker is er daardoor ook sprake geweest van
opleidingsverzoeken die via de externe opdrachtgevers binnenkomen (opleiding heftruck, opleiding
schoonmaak, training omgaan met psychische handicaps voor externe leidinggevenden, enzovoort).
Samenwerking met opleidingsinstituten
Het centrale opleidingsdoel is het bieden van een bijdrage aan de ontwikkeling van met name de
arbeidsvaardigheden van medewerkers. Een belangrijk middel hiervoor is het aanbieden van opleidingen
ArbeidsmarktgeKwalificeerdAssistent (AKA), een opleiding op mbo-niveau 1 die zich richt op het aanleren van
die competenties die nodig zijn om überhaupt in een werkomgeving te kunnen functioneren. Competenties
zoals samenwerken, communiceren, afspraken nakomen en flexibiliteit.
In het kader van de verwachte wetswijziging (Participatiewet) werkt Wedeo voor het geven van AKA-opleidingen
samen met ROC Graafschap College en AOC-Oost.
In februari 2013 hebben 44 personen de AKA-opleiding afgerond. In april 2013 zijn 68 personen gestart. En in
juni 2013 nog elf personen.
Leerplein
Het Leerplein is een ruimte binnen ons bedrijf waar e-learning/opleidingen worden verzorgd (zoals pctrainingen, Nederlandse taal, Rekenen, Omgaan met geld) voor de verschillende doelgroepen.
Het Leerplein geeft vorm aan het streven om medewerkers binnen hun mogelijkheden te laten door- of
uitstromen richting de reguliere arbeidsmarkt. Dit wordt verwezenlijkt door kwalitatieve en
arbeidsmarktgerelateerde ontwikkeling te bieden tijdens een deel van de werktijd.
De uitgangspunten van het Leerplein zijn:
 Opleiding/training komt voort uit en past binnen het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP/ IOP);
 Opleidingsinspanningen ondersteunen het individuele ontwikkeltraject;
 Opleiding/training heeft een relatie met de kwalificatie die nodig is voor huidig of toekomstig werk,
met werken in het algemeen of met algemene (maatschappelijke) basisvaardigheden.
Theatervoorstelling Spek & Bonen
Spek & Bonen is een theatervoorstelling door medewerkers van Wedeo over het stempel van Wedeo. Over je
wel en niet kunnen aanpassen. Over gezien, gehoord en serieus genomen worden. Over je binnen- en
buitenkant; persoonlijke verhalen en maatschappelijke dilemma's. Over alles wat mensen met elkaar delen. En
bovenal over het plezier jezelf te zijn en te blijven. In 2013 zijn zes voorstellingen gegeven. Een openbare
voorstelling en een besloten voorstelling voor leidinggevenden van Wedeo bij De Gruitpoort in Doetinchem, een
voorstelling bij Presikhaaf Arnhem, een voorstelling op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, een voorstelling op
het SBCM-symposium in Amersfoort, en een voorstelling bij Hameland in Lichtenvoorde.
Voor 2014 staan ook nog enkele voorstellingen gepland.
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Rietveld Lyceum
“Zet iemand op een doorgroeipad”

In het voorjaar van 2014 werken bij Rietveld Lyceum:
Henry Goossen, Walter Rustjes, Rick Scholten, Peter Bokkers, Willy Benning en Bianca Wilke.
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Opleidingen
Onze medewerkers hebben diverse opleidingstrajecten gevolgd, variërend van eendaagse
vaardigheidstrainingen tot langdurige (mbo-) opleidingen. Dit alles met het doel om hen te laten door- of
uitstromen richting (groeps)detachering. De opleidingstrajecten vonden deels in eigen huis plaats, al dan niet
door eigen instructeurs, en deels bij externe opleidingsinstituten.
PC-training/taalondersteuning/rekenen/ik-versterking
118 medewerkers hebben een training op het gebied van basisvaardigheden PC/Windows/Word/ Excel,
Social Media, taal- en rekentraining, of een training in het kader van weerbaarheid gevolgd.
WPO
Vier medewerkers hebben een WPO-traject gevolgd.
Vakgerichte opleidingen (tot MBO III niveau)
206 medewerkers hebben een AKA-opleiding, vakopleiding in het groen, loonwerk, schoonmaak of de opleiding
tot assistent-praktijkopleider gevolgd.
Werkgerichte trainingen
186 medewerkers hebben korte werkgerichte trainingen gevolgd, voor het behalen van de benodigde
certificaten, zoals heftrucktrainingen, spuitlicentie, VCA, chauffeursopleiding, rijbewijs B of E, omgaan met
psychische handicaps, pensioen in zicht en trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (SEH en
brandbestrijding).
Theater
Acht medewerkers hebben deelgenomen aan de theatervoorstellingen Spek & Bonen.
Trainingen voor Individu in ontwikkeling;
Het begeleidend personeel heeft in totaal 262 trainingen gevolgd:
Drie medewerkers volgden een training Assertiviteit;
Zeven medewerkers volgden een training Leidinggeven;
Acht medewerkers volgden een training Veranderen & Ontwikkelen;
Dertien medewerkers volgden trainingen op het gebied van adviesvaardigheden;
Elf medewerkers volgden een training Commerciële Vaardigheden;
Zestig medewerkers volgden diverse Supervisiebijeenkomsten;
Zestig medewerkers volgden een training Social Media;
Veertig medewerkers legden een bedrijfsbezoek af bij een SW-bedrijf;
Zestig medewerkers brachten een informatief bezoek aan de gemeente Doetinchem .
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6.Ziekteverzuim/bedrijfsmaatschappelijk werk/arbeidsomstandigheden
Ziekteverzuim
Wedeo heeft zorg voor de medewerker hoog in het vaandel staan. Daarmee wordt aandacht voor het
terugdringen van verzuim een belangrijke pijler, vanuit de visie dat ziek weliswaar ziek is, maar dat verzuim een
keuze is. Verzuim heeft veel negatieve effecten voor zowel medewerker als organisatie. Verzuim ten gevolge
van arbeidsongeschiktheid kan stagnatie van de ontwikkeling van de medewerker betekenen, genereert minder
inkomsten en vraagt extra inspanningen van de begeleiding. De afgelopen jaren steeg het verzuim. Voor
Wedeo was dit aanleiding om de inspanningen voor het terugdringen van verzuim te intensiveren. Met als
resultaat dat Wedeo in 2013 het oplopende verzuim heeft weten om te buigen naar een daling.
Goed om te vermelden is dat de stijging van het aantal (groeps)detacheringen het verzuim niet heeft doen
toenemen. Het verzuim van medewerkers binnen de groepsdetacheringen was structureel lager dan bij de
interne werknemers, terwijl in de praktijk blijkt dat ook de kwetsbare medewerkers gedetacheerd worden.
De maatregelen die Wedeo in 2013 genomen heeft om het oplopende verzuim terug te dringen zijn:
Ondersteuning van leidinggevenden
Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Dat vraagt om
focus maar ook om ondersteuning. Sinds de aanstelling van een verzuimcoördinator in 2013 worden
leidinggevenden intensief ondersteund bij het voeren van de regie op verzuim. Op structurele basis is er overleg
tussen de leidinggevende en verzuimcoördinator over de ontwikkelingen. Daar waar wenselijk, is er
ondersteuning bij gespreksvoering en het vastleggen van afspraken.
Inmiddels is de ontwikkeling van het ziekteverzuim structureel onderdeel van de bilaterale overleggen tussen
afdelingsleiding en teamleiding.
Eind 2013 is voor het eerst een multidisciplinair sociaal medisch overleg gehouden met een specifiek thema om
het kennisniveau van leidinggevenden te verhogen. De intentie is dit overleg vier maal per jaar te laten
plaatsvinden.
Communicatie
Maandelijks worden de ontwikkelingen op het gebied van verzuim gecommuniceerd via de verschillende
informatiekanalen zoals het Wedeo Journaal, Bericht aan het management en de afdelingsoverleggen.
Medewerkers zijn tijdens werkoverleggen geïnformeerd over visie, beleid, aanpak en instrumentarium. Dit alles
vanuit de visie ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze (gedrag)’.
Wijziging bedrijfsarts
In het voorjaar van 2013 is een nieuwe bedrijfsarts begonnen. Samen met haar is verder vorm gegeven aan de
nieuwe visie op de aanpak van verzuim.
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Verzuimgegevens over de periode van 2007 tot en met 2012
% ziek o.b.v.
Benchmark
MeldingsBenchmark
kalenderdagen
SW - % ziek frequentie
SW jaar
inclusief
meldingsgedeeltelijk
frequentie
herstel
2008
11,96
12,8 *
2,14
2.00 *
2009
10,87
13,2*
1,71
2,00*
2010
11,90
13,3*
2,10
1,90*
2011
12,86
13,00*
2,34
1,90
2012
13,17
13,30*
2,30
1,90
2013
12,32
nb
2,36
nb
* gegevens rapportage vergelijkend onderzoek, Ziekteverzuim SW-sector
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Wedeo vindt het aanbieden van bedrijfsmaatschappelijk werk zeer belangrijk en heeft deze functie sinds 1
december 2011 uitgebreid naar twintig uur per week. Dit wordt intern ingevuld.
Bedrijfsmaatschappelijk werk draagt bij aan de organisatiedoelstelling door het bevorderen van welbevinden
van medewerkers en het helpen oplossen of leren omgaan met belemmeringen en problemen. Het gaat om
problemen die ontstaan zijn in de werksituatie of problemen uit de privésituatie die een (goed) functioneren in
de weg staan. Bedrijfsmaatschappelijk werk is vooral preventief ingeschakeld om verzuim en problemen te
voorkomen en als een schakel naar de reguliere hulpverlening. Contact met bedrijfsmaatschappelijk werk is
vrijwillig, echter niet vrijblijvend.
Bedrijfsmaatschappelijk werk 2013:

Aanmeldingen

2013

2012

134

132

92

94

Afsluitingen

Door wie worden medewerkers doorgestuurd en meer gespecificeerd waar vandaan:
100

100

Leidinggevenden
80

92

Leidinggevenden
80
80

60

Bedrijfsarts

60

Bedrijfsarts

40

40
P&O-adviseur

20

28
6

16 16 20

8

0
Verwijzers 2013
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P&O-adviseur

20

Eigen initiatief

0

Eigen initiatief
Verwijzers 2012
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Herkomst aanmeldingen
2013

Individuele deta
Wiw/trajecten
Ambtelijk/stichting
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62

Groepsdeta I&D
Groepsdeta Groen
Groen
19

12 13

19

5 2

Herkomst aanmeldingen
2012

Individuele deta
Wiw/trajecten

Ambtelijk/stichting

Aanleiding hulpvraag en waar naar toe verwezen:
Aanleiding aanmelding

2013

2012

Psychische problematiek/
Persoonlijke problemen

30

45

Financiële problemen

40

30

Werkgerelateerde problemen

42

36

Aanvragen hulp via WMO

12

6

Andere gezinsproblemen

10

12

134

129

2013

2012

20

15

GGnet/VGGnet

5

7

WMO/zorgloket

12

7

2

5

30

18

8

5

77

57

Totaal

Verwijzing naar
MEE

Iriszorg
Hulp bij schulden
Huisarts/eerstelijns psycholoog
Maatschappelijk werk/buurtcoach

Ook in 2013 is bedrijfsmaatschappelijk werk zichtbaar en toegankelijk geweest. Meerdere personen zijn naar
diverse zorgaanbieders verwezen. Het aantal aanmeldingen lag op het niveau van 2012.
Financiële- en werkgerelateerde problemen waren de belangrijkste aanleiding voor hulpvragen.
Veelal bleek dat er hulp nodig was om financiële en administratieve zaken te regelen. Hiervoor is contact
gezocht met andere organisaties en vrijwilligers.
De werkgerelateerde problemen hebben veelal te maken met de veranderingen en de onzekerheid over de
toekomst, vaak in combinatie met gedragsproblematiek en privéproblemen.
De gesprekken hierover zijn vaker en korter geweest ten opzichte van 2012. Veel medewerkers zijn geholpen
en/of doorverwezen.
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Arbeidsomstandigheden
Algemeen
Het arbeidsomstandighedenbeleid binnen Wedeo is gericht op het bevorderen van veiligheid, gezondheid en
het welzijn in de werksituatie voor alle medewerkers. Om dit te realiseren worden relevante voorschriften,
wetten en gestelde normen op dit gebied gevolgd.
De uitvoering gebeurt middels een procesmatige aanpak; aan de hand van het jaarplan 2013 zijn plannen
uitgevoerd waarvan de resultaten hieronder staan vermeld.
Risico-inventarisatie en –evaluatie
Dit jaar is er een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitgevoerd. In verband met de verwachte detachering
van de afdeling Groenvoorziening is deze hierin niet meegenomen. Het onderzoek bestond uit analyse van
diverse interne documenten, interviews en rondgangen op de afdelingen. Ook de Ondernemingsraad is
geïnterviewd.
Het vervolg, het opstellen van een plan van aanpak en het informeren van de medewerkers, zal in 2014
gebeuren.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
De BHV-teamleiders hebben overleg gehad om de BHV-organisatie af te stemmen op veranderingen zoals
verhuizingen en vertrek van medewerkers. De afspraken zijn hierop aangepast.
Medewerkers die zijn aangesteld in het kader van de bedrijfshulpverlening hebben een (herhaal)opleiding
gevolgd voor spoedeisende hulp en brandbestrijding (SEH).
Veiligheid
Veiligheidsrondgangen
Omdat er een RI&E is uitgevoerd en er dus al een rondgang gehouden is, is alleen bij de afdeling
Groenvoorziening een veiligheidsrondgang gehouden.
Veiligheidsvoorschriften
Waar nodig zijn nieuwe veiligheidsvoorschriften opgesteld en geactualiseerd. Omdat een aantal machines niet
meer in gebruik is, zijn hierbij horende veiligheidsvoorschriften opgeheven.
NEN 3140 keuringen
Met het oog op de elektrische veiligheid zijn de in gebruik zijnde elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN
3140 gekeurd en waar nodig gerepareerd. Wedeo voert deze verplichte periodieke keuringen veelal in eigen
beheer uit.
VCA
In verband met de inkrimping van de afdeling Groenvoorziening en de afname van de frequentie en de mate
van risicovol werk, is besloten de specifieke maatregelen in verband met het VCA-gelijkend werken te stoppen.
Zo is de frequentie voor het houden van toolboxmeetings (voorlichting en instructie) en het uitvoeren van de
werkplekinspecties gelijk gesteld met de overige afdelingen.
Ongevallen, bijna-ongevallen en beroepsziekten
In totaal zijn er in 2013 dertien ongevallen gemeld, waarvan zes meldingen van gedetacheerde medewerkers.
Bij zes van de dertien ongevallen heeft het ongeval geleid tot verzuim. Dit betreft een intern ongeval en vijf
ongevallen bij gedetacheerde medewerkers.
Het totaal aantal kalenderdagen naar aanleiding van verzuim is 469 dagen; 148 dagen intern en 321 dagen
gedetacheerd.
Eén ongeval is gemeld bij de Inspectie SZW. Er is geen blijvend letsel vastgesteld. De Inspectie SZW heeft bij
het onderzoek naar het ongeval geen tekortkomingen in de zorg voor de medewerker geconstateerd.
De bedrijfsarts heeft een mogelijke beroepsziekte gemeld bij het landelijk meldpunt Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten. Een medewerker die in het groen werkt heeft de ziekte van Lyme. Het is niet duidelijk of de
tekenbeet in het werk of in de vrije tijd is opgelopen.
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Registratie gevaarlijke stoffen en biologische factoren
Van de in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen vindt registratie plaats. Er zijn chemiekaarten voor de medewerkers
zodat zij altijd informatie ter beschikking hebben over de aanwezige risico’s en de te nemen maatregelen bij het
werken met de gevaarlijke stoffen. Mabeon Schoon Achterhoek B.V. heeft periodieke controles, zoals
temperatuurmeetprogramma's en spoelprogramma’s uitgevoerd in het kader van legionellapreventie.
Gericht werkplekonderzoek
Bij 24 medewerkers is een individueel werkplekonderzoek uitgevoerd (zowel intern als bij detacheringen) veelal
naar aanleiding van fysieke klachten. Op basis daarvan hebben leidinggevenden en betrokkenen maatregelen
genomen om de werkhouding en werkplekinrichting te verbeteren.
Daarnaast zijn drie groepsgerichte werkplekonderzoeken uitgevoerd, waarvan twee intern en een bij een
groepsdetachering.
Overleg en samenwerking
De zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen Wedeo wordt in samenwerking tussen werkgever en
werknemers behartigd. In diverse overlegvormen zijn veiligheids-, gezondheids- en/of welzijnsaspecten
besproken.
De Ondernemingsraad is onder andere geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de uitvoering van het
arbojaarplan, de communicatie over de gedragscode en de werkwijze aangaande de arbeidsomstandigheden
bij gedetacheerde medewerkers.
Voorlichting en onderricht
Voorlichting en onderricht wordt in het werkoverleg en tijdens de werkzaamheden gegeven om het arbobewustzijn te vergroten.
Dit jaar is er uitdrukkelijk aandacht besteed aan voorlichting en instructie over de
gedragscode. Dit is verwoord in een brochure voor de werkgever en de
werknemer.
Opleidingen
In het kader van veilig en gezond werken is voor zowel de interne medewerkers
als detacheerde medewerkers een aantal trainingen verzorgd (zie ook bij
Opleidingen) te weten,
 Herhaling Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)
 Spuitlicentie
 VCA
In het programma van de AKA-opleidingen (Arbeidsmarkt geKwalificeerd
Assistent) komen de onderwerpen veiligheid en gezondheid in het werk expliciet aan de orde.
Omgangsvormen
Dit jaar is er extra aandacht geweest voor sociaal gedrag. De onderwerpen Respect en Pesten zijn tijdens
toolboxmeetings behandeld. Daarnaast zijn er posters, handouts en artikelen in de IJsselbode en het Wedeo
Journaal ingezet om iedereen te informeren over de gedragscode van Wedeo. Hiermee wordt een goede
sociale omgang bevorderd en wordt onder de aandacht gebracht welk gedrag ongewenst is. In aansluiting
hierop is het beleid omtrent omgangsvormen nader uitgewerkt en is er een richtlijn voor leidinggevenden
ontwikkeld. Ook in 2014 blijft er aandacht voor omgangsvormen.
In 2013 zijn twee nieuwe vertrouwenspersonen, waarvan één externe, aangesteld. Daarnaast zijn twee nieuwe
leden in de klachtencommissie ongewenst gedrag aangesteld.
De vertrouwenspersonen hebben in totaal 25 hulpvragen van 23 personen ontvangen.
Er zijn twee klachten ingediend bij de klachtencommissie waarvan één klacht voorafgaand aan de behandeling
werd ingetrokken. De afhandeling van de andere klacht loopt door in 2014.
De vertrouwenspersonen en de klachtencommissie maken een jaarverslag.
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Detachering
Wedeo wil dat ook haar gedetacheerde medewerkers in goede arbeidsomstandigheden werken op een veilige
werkplek die de gezondheid niet schaadt.
Bij detachering valt de medewerker van Wedeo echter onder de verantwoordelijkheid van het inlenend bedrijf.
Wedeo heeft een doorgeleidingsplicht. Zij moet voorafgaand aan de detachering informatie over de
functieeisen, arbeidsrisico’s en de risicobeperkende maatregelen (RI&E) bij de inlener opvragen en deze
informatie doorgeven aan de te detacheren medewerker. Daarnaast heeft Wedeo de verantwoordelijkheid om
na te gaan of de detachering ook op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn verantwoord is voor de
betreffende medewerkers. In de detacheringsovereenkomsten worden middels de Algemene voorwaarden van
Detanet de verantwoordelijkheden op gebied van arbeidsomstandigheden contractueel geborgd. Er is een
inventarisatie gehouden van verplichtingen die Wedeo heeft ten aanzien van de gedetacheerde medewerkers
en de eigen werkwijze hieromtrent. Als vervolg hierop zijn er maatregelen genomen om verantwoordelijkheden
van inlener en Wedeo te verduidelijken en is de werkwijze aangepast. Het structureel en formeel opvragen van
informatie bij de inlener is voor alle detacheringen ingevoerd. Ook worden de te detacheren medewerkers
volledig op de hoogte gebracht.
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Intersnack Nederland
“Wedeo-detachering?
Je zult positief verrast worden!”

In het voorjaar van 2014 werken bij Intersnack Nederland:
Marinus van Eersel, Don Keurentjes, Roy Putman en Astrid Röttger.
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7.Medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) van Wedeo bestaat uit negen leden:
Sibel Ekici-Harman
Marinus Floors
Alfred Hunting
Luciënne Kuijl
Orhan Sahin
Peter van de Wardt
Herman Westerveld
Marijke Wijnands
Marja Wolsink*

(Contactpersoon medewerkers Detacheringen)
(CNV Publieke zaak en contactpersoon medewerkers intern)
(Contactpersoon medewerkers Groen)
(Contactpersoon medewerkers Detacheringen)
(Contactpersoon medewerkers Industrie)
(Voorzitter en contactpersoon medewerkers Groepsdetachering)
(Secretaris en plv. voorzitter en contactpersoon medewerkers Intern)
(CNV Publieke zaak en contactpersoon medewerkers Intern)
(Contactpersoon medewerkers Detacheringen/Ambtelijk*)

*Marja Wolsink is vanaf oktober 2013 lid van de Ondernemingsraad ter vervanging van de heer Overbeek.
Algemeen
De OR vergadert éénmaal per maand met elkaar en de directie van Wedeo. Tijdens deze vergaderingen zijn er
een aantal vaste agendapunten zoals het bericht van het management, stand van zaken met betrekking tot
plaatsingen en informatie over groepsdetacheringen. De overige agendapunten worden in een agendaoverleg
tussen het dagelijks bestuur van de OR en de directie besproken.
De directie bespreekt ieder jaar met de OR de jaarrekening en de begroting. Bij projecten, zoals de fusie,
ziekteverzuim, opleidingsplan, Jaarplan 2014, vitaliteit, arbo bij detachering, ongewenst gedrag,
klachtenprocedure enzovoort, wordt de OR in een vroegtijdig stadium betrokken om hierover te adviseren
De OR informeert haar achterban via het Wedeo Journaal, de IJsselbode, intranet, medewerkerlunches, teamen werkoverleggen, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn en blijven van het werk van de OR.
Training
Enkele OR-leden hebben de Arbo conferentie voor OR-leden bijgewoond met het onderwerp ‘Duurzame
Plaatsing’, georganiseerd door MEDE en de stuurgroep ORSW Nederland.
Informatief
De OR heeft kennis gemaakt met de nieuwe bedrijfsarts mevrouw A. de Vries. Zij heeft zichzelf voorgesteld
tijdens een OR-vergadering en haar visie op ziekteverzuim gegeven. De OR nodigt ook mensen uit om een
specifiek onderwerp toe te lichten. In 2013 zijn de volgende onderwerpen besproken, gepresenteerd en/of
toegelicht:
 De historie en huidige stand van zaken betreffende de WiW banen;
 Vitaliteitsmanagement;
 Arbo bij detachering;
 Commercieel plan 2013;
 De ontwikkeling van de groepsdetachering;
 Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 De jaarrekening, voorjaarsbegroting en quickscan Deloitte;
 De ontwikkelingen van het Praktijkontwikkelcentrum/ Werknet;
 Ziekteverzuim;
 Arbo jaarplan;
 Kwartaalrapportage.
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`Veur mekaar, deur mekaar`
Vanuit het rapport verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet heeft de OR het document ‘Veur mekaar,
deur mekaar’ geschreven. Hierin geeft zij haar visie en aanvullingen op de fusieplannen vanuit een meer
sociaal oogpunt, wat Wedeo – gezien haar specifieke taak als SW-bedrijf – in de maatschappij kenmerkt. De
fusieorganisatie helpt niet alleen mensen bij het krijgen van regulier werk, maar kent ook een bredere en sociale
doelstelling. Gezien vanuit de Participatiewet gaat het om ‘participeren in de samenleving’ vanuit de pijlers
wonen, werk en welzijn. De fusieorganisatie draagt via de pijler 'werk' bij aan het welzijn van mensen: zij
ontwikkelen zich en doen mee op de reguliere arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarbij benadrukt de
Participatiewet dat mensen problemen zelf leren oplossen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat
vraagt, wat de OR betreft, een bredere visie op de fusieorganisatie, dan alleen het bieden van werk. De
fusieorganisatie gaat een spilfunctie vervullen in de regio als het gaat om de match tussen mensen die op basis
van de Participatiewet regulier werk willen vinden en de bedrijven die dit aanbieden.
Een ander belangrijk onderdeel, naast de samenwerking met bedrijven, is dat de fusieorganisatie relaties
aangaat met onderwijs en andere maatschappelijke ondersteunende diensten. De van oudsher aanwezige
saamhorigheid en duurzaamheid in de regio dragen bij aan de zorg en het gevoel van verantwoordelijkheid om
zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving.
Kompas
Gedurende 2013 is de OR betrokken bij de totstandkoming en realisatie van het Jaarplan. De OR heeft zelf een
aantal speerpunten gekozen om uit te werken en te monitoren.
Noodfonds
Het door de OR in 2012 samen met de directie opgerichte Noodfonds blijkt duidelijk te voldoen aan de behoefte
van medewerkers die in schrijnende situaties verkeren. Een afgevaardigde van de OR maakt deel uit van het
team van het fonds.
Advisering
Vitaliteitsmanagement
De OR heeft een advies geschreven waarin staat dat de visie van Wedeo op vitaliteit duidelijk moet zijn voor
iedereen. Wedeo dient een actief anti-rook, -drugs en –alcoholbeleid te voeren en het is van belang dat de
uitvoering van het vitaliteitsmanagement wordt neergelegd bij externe professionals. Het bedrijfsrestaurant kan
een rol spelen in het delen van kennis over goede en gezonde voeding en de OR vindt het bespreken van
vitaliteitsmanagement tijdens functioneringsgesprekken en ziekteverzuimgesprekken van groot belang.
Overlijdensprotocol
De OR heeft het overlijdensprotocol met de achterban besproken. De opmerkingen van de achterban zijn
meegenomen in het definitieve overlijdensprotocol. Tevens wordt er op advies van de OR een training ‘omgaan
met rouw en rituelen’ ontwikkeld. Deze training wordt ondergebracht bij het individuele ontwikkelingsplan.
Uitruil reiskosten
De OR heeft kritische vragen gesteld over de uitruil van de reiskosten en advies gegeven om dit proces te
verbeteren. Het directiestandpunt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de uitleg aan de medewerkers, was
duidelijk. Dit standpunt heeft samen met het advies van de OR geleid tot een duidelijke uitleg. Daardoor maken
veel medewerkers nu gebruik van de regeling.
Groepsdetachering
De OR is betrokken geweest bij het proces van de groepdetachering bij Post en de gemeente Montferland. Zij
woont werkoverleggen bij en voert gesprekken met de medewerkers. ‘Groepsdetachering’ is een terugkerend
punt op de agenda van de OR.
Arbo bij detachering
Het is belangrijk dat bij nieuwe groepsdetacheringen direct de arbeidsomstandigheden in beeld worden
gebracht. Voor de al gedetacheerde groepen was niet al het papierwerk uitgevoerd. De OR heeft toegezien op
het aangeleverde tijdspad, zodat de achterstand nu is ingelopen.
Opleidingsplan
Een commissie van de OR heeft het Opleidingsplan besproken en hierop een reactie gegeven aan P&O. Het
opleidingsplan is naar aanleiding hiervan op diverse punten aangepast.
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Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen voor Wedeo zijn de heer André Kuit, mevrouw Marijke Holweg en mevrouw Agnes
Hertsenberg (extern). De jaarrapportage wordt een keer per jaar met de OR besproken.
Klachtencommissie
De leden van de klachtencommissie zijn mevrouw Hilke Holkenborg, de heer Johan Breukelaar, mevrouw
Wilma van Bruchem en mevrouw Saskia Tegenbosch (extern juriste). De OR wordt 2x per jaar, door de directie,
geïnformeerd over de ontvangen klachten en de afhandeling.
Functioneringsgesprekken
De OR heeft het proces van de functioneringsgesprekken bespreekbaar gemaakt. Vanuit de organisatie waren
er veel geluiden over het ‘lastige’ administratieve proces. Dit heeft geleid tot een projectgroep die in 2014 de
vereenvoudiging van functioneringsgesprekken onderzoekt.
Seniorenregeling
De OR heeft haar ongerustheid geuit over de onduidelijkheden van de seniorenregeling. Door dit te agenderen
worden medewerkers nu pro-actief benaderd.
Instemming
De OR heeft in 2013 ingestemd met de volgende documenten:
 Werktijdenregeling
 Beleidsnotitie Ongewenst Gedrag
 Benoeming klachtencommissie en vertrouwenspersoon
 Sociaal jaarverslag
 Arbo jaarplan
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RSR Revalidatieservice
“Waar het kan, schakelen
wij Wedeo in”

In het voorjaar van 2014 werken bij RSR Revalidatieservice:
Fabian Langeweg, Arjan Assink en Teun Westerhof.
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8.Communicatie
Het is van belang dat medewerkers op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen hun organisatie, zeker de
medewerkers van Wedeo voor wie veel verandert.
Informatiekanalen
Wedeo informeert haar medewerkers via verschillende informatiekanalen.
Wedeo Journaal
Het Wedeo Journaal is een nieuwsbrief die maandelijks samen met de loonstrook wordt verstuurd. Door middel
van korte berichten worden medewerkers geïnformeerd over wat er in de organisatie gebeurt: informatie uit de
OR, nieuwe detacheringen, nieuws vanuit de politiek, nieuwe personeelsleden, vacatures en dergelijke.
IJsselbode
Vier keer per jaar verschijnt het personeelsblad de IJsselbode. Dit blad is
vooral bedoeld voor de SW-medewerkers. In de IJsselbode staan enkele
vaste rubrieken met betrekking tot personele aangelegenheden.
Bericht aan het management
Maandelijks verstuurt de directie het ‘Bericht aan het management’. De
directie informeert de leidinggevenden per e-mail over ontwikkelingen en
resultaten.
Publicatieborden
Mededelingen die van belang zijn voor alle medewerkers worden intern via
publicatieborden verspreid. Deze mededelingen betreffen veelal
aankondigingen van activiteiten, afscheidsrecepties en vergaderingen van het algemeen bestuur.
Informatie in het restaurant
Via een TV-scherm in het bedrijfsrestaurant worden medewerkers attent gemaakt op diverse actualiteiten.
Website/ intranet
De website van Wedeo is verdeeld in: Over Wedeo, Werken bij Wedeo, Werken met Wedeo. Bezoekers kunnen
o.a. persberichten, interviews met medewerkers, informatiefilmpjes over detacheringen, vacatures voor de
medewerkers, samenwerkingsverbanden, informatie over de diensten en de voordelen van samenwerken met
Wedeo vinden.
Intranet is een belangrijk intern communicatiemiddel voor leidinggevenden en begeleidend personeel. Bij het
opstarten van de computer komt intranet standaard in beeld. Op Intranet staan actuele berichten omtrent
personeelsaangelegenheden, huisvesting en geagendeerde activiteiten. Naast deze algemene berichtgeving
biedt intranet de mogelijkheid formulieren te openen, de telefoonlijst te raadplegen en handleidingen in te zien.
Bijeenkomsten personeel
Kwartaalbijeenkomsten
Ieder kwartaal was er een bijeenkomst voor alle leidinggevenden om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te
bespreken, ideeën uit te wisselen, presentaties door externen bij te wonen en de stand van zaken met
betrekking tot de trainingen/opleidingen met elkaar te delen.
Cafébijeenkomsten
Vier keer zijn er cafébijeenkomsten met alle leidinggevenden gehouden. Dit zijn korte bijeenkomsten waarin de
nieuwste ontwikkelingen met elkaar besproken worden.
De kwartaal- en cafébijeenkomsten vonden afwisselend plaats.
Halfjaarlijkse bijeenkomsten
Twee keer per jaar was er een bijeenkomst voor het overig begeleidend personeel. Tijdens deze bijeenkomsten
werden de medewerkers bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen.
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Medewerkerslunch
Eenmaal per kwartaal worden medewerkers uitgenodigd voor een lunch met de directie. Sinds 2013 luncht er
ook één persoon van de OR mee. Onder het genot van een lunch kunnen medewerkers vragen of onderwerpen
die hen bezighouden, aankaarten bij bij de directie. De medewerkerslunch vond vier keer plaats.
Overleggen
Bij Wedeo vinden er op regelmatige basis diverse overleggen plaats: managementoverleg, afdelingsoverleg,
werkoverleg, toolboxmeetings, indoor-overleg en klavertje 4-overleg. Verschillende afdelingen zijn bij deze
overleggen betrokken. Er wordt gesproken over actuele onderwerpen en operationele zaken.
Week van de Dialoog
In het kader van de Dag van de Dialoog, die jaarlijks in Doetinchem wordt gehouden, heeft Wedeo in november
de Week van de Dialoog gehouden. Dit jaar stond de dialoogdag in het teken van ‘Samen zijn’. Onder het genot
van een lunch zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan. Per gesprekstafel waren negen medewerkers
aanwezig. Twee leden van het begeleidend personeel hadden zich aangemeld als gespreksleider.
Theater
Eind 2012 zijn er drie optredens geweest van de theatervoorstelling ‘Spek & Bonen’. Wegens groot succes is dit
verlengd. In 2013 zijn zes voorstellingen gegeven.
Spek & Bonen is een voorstelling die is gemaakt door acht medewerkers van Wedeo onder leiding van
regisseur Jos Spijkers. De acteurs geven een beeld van Wedeo en laten veel van zichzelf zien. De voorstelling
is indringend, ontroerend, maar ook humoristisch.
Social Media
Wedeo heeft sinds 2013, naast een eigen Youtube-pagina en LinkedIn-pagina, ook een Facebook-pagina en
een Twitteraccount waarop korte berichtjes van en over Wedeo verschijnen.
Het Twitteraccount is met de website gelinkt. De tweets gaan over nieuwe samenwerkingen, de Participatiewet,
medewerkers aan de slag bij een (nieuwe) detachering, interessante bijeenkomsten en nieuwe artikelen op de
website van Wedeo.
Brochures
Diensten van Wedeo
Om goed en eenvoudig te laten zien aan (potentiële) klanten wat Wedeo allemaal
doet, is er een informatiemap gemaakt met daarin losse factsheets over: begeleid
werken, detachering, groenonderhoud, postbezorging, re-integratie, schoonmaak,
assemblage en productie en catering. De factsheets zijn ook te vinden op de website
van Wedeo.
Krachtbron
Voor meer informatie over re-integratie is een productcatalogus gemaakt. Deze
catalogus staat op de website van Wedeo, maar is ook in hardcopy aanwezig.
Hoe veilig werk jij?
Er is een brochure voor gedetacheerde medewerkers gemaakt om de medewerker
te informeren over de eigen invloed op veiligheid en gezondheid in de werksituatie
bij het inlenende bedrijf.
Deze brochure is uitgedeeld aan alle gedetacheerde medewerkers. Ook staat de brochure op de website van
Wedeo.
Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo
Er een brochure ontwikkeld voor het inlenend bedrijf. Hierin staat welke verantwoordelijkheid Wedeo en welke
verantwoordelijkheid het inlenend bedrijf heeft als het gaat over de arbeidsomstandigheden van de
gedetacheerde medewerker. De brochure staat op de website van Wedeo en is verstrekt aan de inleners.
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Werkbezoeken
Bezoek Gerharda Tamminga
In maart heeft Gerharda Tamminga, gemeentesecretaris van de gemeente Oude IJsselstreek, een bezoek
gebracht aan Wedeo. Na een rondleiding heeft zij overleggen bijgewoond en een groepsdetachering bezocht.
Bezoek Cedris
In mei waren Gerard Ruis en Arend Pieterse van Cedris te gast bij Wedeo. Zij hebben de groepsdetachering bij
Fides bezocht.
Sadet Karabulut, SP Tweede Kamerlid voor Sociale zaken en Integratie op bezoek
In juni was SP Tweede Kamerlid voor Sociale zaken en Integratie, Sadet Karabulut, te gast bij Wedeo. Tijdens
haar bezoek heeft ze met medewerkers gesproken. Ook heeft zij een groepsdetachering bezocht.
Bezoek leerlingen AOC Oost
In juni hebben de leerlingen van het AOC Oost in Doetinchem een bezoek gebracht aan Wedeo. Ze hebben een
rondleiding gekregen door het gebouw, waarna zij een kijkje hebben genomen bij De Groenmakers.
Bezoek burgemeester Tonny van de Vondervoort gemeente Doetinchem
In oktober heeft de burgemeester van de gemeente Doetinchem, Tonny van de Vondervoort, een bezoek
gebracht aan Wedeo. Na een rondleiding heeft zij een bezoek gebracht aan groepsdetachering Zoomers.
Bezoek Gemeente Doetinchem
In oktober waren Ron Frerix, gemeentesecretaris, en Bart Teunissen, beleidsmedewerker, van de Gemeente
Doetinchem, te gast bij Wedeo. Zij hebben de groepsdetachering Zoomers en PinBizz bezocht.
Bezoek wethouder Jan Finkenflügel
In november heeft wethouder Jan Finkenflügel als nieuw bestuurslid Wedeo bezocht. Hij heeft een rondleiding
gekregen en een bezoek gebracht aan de groepsdetachering EMkwadraad.
Festiviteiten
Stamppotbuffet
In januari hebben medewerkers van Wedeo kunnen genieten van een uitgebreid stamppotbuffet. Daarbij
waren een aantal leidinggevenden van bedrijven waar Wedeo medewerkers heeft gedetacheerd, aanwezig.
Ontspanningsvereniging Wedeo (OVW)
De personeelsvereniging, de Ontspanningsvereniging Wedeo (OVW) heeft in 2013 diverse activiteiten voor
haar leden georganiseerd. De volgende activiteiten stonden op het programma: Country & Western, Barbecue,
Duits/Schlager feest en een Kerstbingo.
Zomerattentie
In juli is aan alle medewerkers een zomerattentie uitgereikt als dank voor hun inzet. De attentie bestond uit een
kookschort met het logo van Wedeo en een tegoedbon van de Jumbo Supermarkten.
TheaterPiraten On Tour
Wedeo heeft haar medewerkers de gelegenheid geboden om in december met korting naar TheaterPiraten On
Tour te gaan in Schouwburg Amphion te Doetinchem. Wedeo verkocht voor deze voorstelling 100 kaarten.
Mega Piraten Festijn
In december vond het Mega Piraten Festijn in het Gelredome plaats. Wedeo heeft gratis kaarten aangeboden
aan haar medewerkers. Ruim 400 medewerkers maakten hiervan gebruik en hebben het concert bij kunnen
wonen.
Wedeo in het nieuws
Wedeo is in 2013 regelmatig in het nieuws geweest. In diverse (vak)bladen zijn artikelen over ons bedrijf en
over samenwerking met private bedrijven gepubliceerd. Ook in de regionale dag- en weekbladen was
regelmatig nieuws over Wedeo te lezen. Ook hebben we interviews op de radio gegeven.

Sociaal Jaarverslag Wedeo 2013

33

Ulenhofcollege
“Blij met de inzet van Sibel
en Raymond”

In het voorjaar van 2014 werken bij het Ulenhofcollege:
Sibel Akici en Raymond Mom.
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