
Verz
endlij

st

Com
m

unity

Lin
kedIn

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Universiteit Utrecht
61.5%

UMC Utrecht
23.1%

Hogeschool Utrecht
7.7%

Rino Zuid
3.8%

0 25 50 75 100

Kijkje in de Keuken | maart 

Kijkje in de Keuken | mei 

Kijkje in de Keuken | september 

Lanceringsbijeenkomst | november 

NETWERK USP INCLUSIEF
JAAROVERZICHT 2021

Ledenbestand

Leden per onderdeel

Organisaties* waar leden werken

Financiën
Eind 2019 is een aanvraag voor financiële steun toegekend vanuit het Stimuleringsfonds Diversiteit en

Inclusie van het programma Equality, Diversity & Inclusion van de Universiteit Utrecht. Het budget bedraagt
€3000. 

 
Verantwoording

In verband met het coronavirus hebben we in 2021 niet alle activiteiten, events en netwerkborrels kunnen
organiseren die we voor ogen hadden. We hebben drie keer het Kijkje in de Keuken online georganiseerd

(geen kosten aan verbonden) en in november vond onze hybride lanceringsbijeenkomst plaats. In totaal is 
€ 1195 besteedt aan de lanceringsbijeenkomst. Van deze kosten zijn de sprekers, bedankjes en de aftermovie

betaald. Het UMC Utrecht heeft de kosten (€ 996) van de aansluitende borrel betaald.

Hoogtepunten 2021

Realisatie website:
www.uu.nl/netwerkuspinclusief

Starten LinkedIn-groep

Aantrekken drie
fans/ambassadeurs

Afronden coachingstraject
Samen Sterk Zonder Stigma

Officiële lancering netwerk

Realisatie community

Openstaand 
budget

Aangebroken
budget

€ 1195 € 1805

Dit jaarverslag is opgemaakt door 
netwerkleider Eveline Slappendel (UMC Utrecht). 

Voor vragen kun je contact opnemen met 
participatie@uu.nl of participatiewet@umcutrecht.nl.

Vanaf het vierde kwartaal van 2021 kunnen medewerkers zich 
officieel aanmelden voor ons netwerk. 

Activiteiten
We hebben in 2021 vier (digitale) activiteiten georganiseerd. In totaal hebben we

hier 125 aanmeldingen voor gehad. 

Drie fans/ambassadeursAfronden coachingstraject 
Samen Sterk Zonder Stigma
We zijn in 2020 een samenwerking aangegaan met
Samen Sterk zonder Stigma. Zij hebben ons
gecoacht in het verder opzetten en
professionaliseren van ons medewerkersnetwerk.
Deze samenwerking is vastgelegd in een
pilotvoorstel welke is ondertekend door Aletta
Huizenga (directeur Directie Human Resources,
UU) en Joost Sluijs (directeur directie personeel en
organisatie, UMC Utrecht). In het vierde kwartaal
van 2021 is deze samenwerking tot een einde
gekomen en hebben we het coachingstraject met
succes afgerond.

In 2021 hebben drie fans (of ambassadeurs) 
zich verbonden aan ons netwerk: Liesbeth Potters
(universiteitsraad, UU), John Smulders
(ondernemingsraad, UMC Utrecht) en Laura Hendricx
(dienstraad, UU). Een fan is een medewerker in het
Utrecht Science Park die de inclusie van medewerkers
met een (arbeids)beperking of (psychische)
kwetsbaarheid belangrijk vindt en zich hier hard voor
wil maken. Daarnaast is de fan in de positie om
impact te maken bij een ondernemingsraad,
medezeggenschapsraad en/of bestuur. Een fan kan
voor ons fungeren als sparringspartner, optreden als
dagvoorzitter/spreker tijdens onze events of zich
laten interviewen voor communicatiedoeleinden.

Universiteit Utrecht heeft bijna 8.000 medewerkers | UMC Utrecht heeft meer dan 12.000 medewerkers |
Hogeschool Utrecht heeft 3.500 medewerkers

https://www.youtube.com/watch?v=-_G3Qr_Cexk
http://www.uu.nl/netwerkuspinclusief
https://www.linkedin.com/groups/13983964/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3Abc7ba5eaa10d481c8f3f906369b3221b%40thread.tacv2/tab%3A%3A9d9cbdeb-e146-4896-876d-cba074fb2acc?groupId=7f258175-8a5f-4ae0-81bb-7d2a9fb844f2&tenantId=d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7
mailto:participatie@uu.nl
mailto:participatiewet@umcutrecht.nl
https://fd2.formdesk.com/umcutrecht/netwerkUSPInclusief_aanmeldformulier
https://www.samensterkzonderstigma.nl/

