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Nederland zit volop in re-
cessie. Geen NOS-
journaal gaat voorbij zon-
der de helft van de tijd 
aandacht te besteden aan 
de recessie. Bedrijven in 
zwaar weer en lastig te 
prognosticeren toekomst. 
En het UWV? Het 
werkaanbod bij UWV gaat 
altijd anticyclisch ten op-
zichte van de economie. 
Op dit moment maakt 
UWV een storm van 
werkaanbod mee: faillis-
sementen, arbeidstijdver-
korting en (deeltijd) WW 
aanvragen zorgen voor 
stromen werkzoekenden 
(+4,2% alleen al in februa-
ri in Noord Brabant). On-
dertussen daalt het aantal 
vacatures in de eerste 2 
maanden met 28% ten 
opzichte van 2008. Minder 
vraag voor steeds meer 
aanbod.  

Een kans voor het UWV 
om te bewijzen dat het in 
staat is om in korte tijd op 
een snel veranderende 
arbeidsmarkt in te spelen. 
Om pro-actief te acteren 
zijn er Mobiliteitscentra 
opgericht binnen het 
WERKbedrijf van het 
UWV. Inmiddels zijn dit er 
landelijk 33, waarvan de 
eerste in december 2008 
in Eindhoven is geopend 
door minister Donner. In 

het Mobiliteitscentrum wer-
ken UWV, Gemeente, uit-
zendorganisaties, oplei-
dingsinstituten en re-
integratiebedrijven samen. 
Ze gaan naar de bedrijven 
toe en richten binnen het 
WERKbedrijf loketten in 
voor medewerkers waar 
onder meer arbeidstijdver-
korting is aangevraagd.  

Vanuit de visie „Van werk 
naar werk‟ handelt het 
UWV pro-actief. Hiermee 
wordt het beroep dat op 
uitkeringen wordt gedaan 
ingedamd. Dat neemt niet 
weg dat absoluut gezien 
ook de divisie Uitkeren re-
delijk oververhit raakt. Ont-
slagaanvragen komen bijna 
met kruiwagens binnen bij 
de Afdeling Juridische Za-
ken. De divisie Sociaal Me-
dische Zaken blijft ook niet 
onaangetast. Zo rolt er een 
steeds grotere stroom werk 
het UWV binnen. Werk dat 
snel, efficiënt en met oog 
voor de klant afgewikkeld 
wordt. 

De anticyclische beweging 

die het UWV kent biedt 
vervolgens ook weer kan-
sen aan werkzoekenden. 
We hebben, zij het tijdelijk, 
extra handjes nodig. Hoe? 
Werven en selecteren uit 
de eigen systemen, inzet-
ten van intercedenten van 
uitzendorganisaties, via 
netwerken etc...   

Ook bij de interne Mobili-
teitscentra zien we de de-
cors schuiven. Interne va-
catures ontstaan weer 
waarmee ook interne loop-
baankansen. Boventalligen 
vinden alsnog een plek. Bij 
de „bewuste‟ medewerkers 
wordt de proef op de som 
gesteld; blijf ik staan voor 
mijn persoonlijke keuzes? 
Of kies ik voor de makkelij-
ke weg? En kan dat nog 
wel nu ik me daarvan be-
wust ben? Kans of bedrei-
ging? Anderen moeten 
weer opnieuw solliciteren 
en worstelen met het naar 
buiten brengen van hun 
motivatie en presentatie-
vaardigheden. Managers 
die zowel moeten afbou-
wen als ook opbouwen. 
Kans of bedreiging? In ie-
der geval volop dynamiek.  

Recessie: kans of bedreiging? 

 

UWV: is de recessie 
een kans of een  
bedreiging? 

CBS-ers zetten eerste 
stappen 

Ministerie van Defensie 
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Samenwerken Aan Mobiliteit 

Mobiliteit staat bij het CBS 
steeds duidelijker op de agen-
da, aldus Isje Wolters - Kuijpers 
& Frans Duijsings van de Cen-
trale P&O afdeling van het CBS. 
De Week van de Mobiliteit was 
hierbij een prima aanjager. Bin-
nen de mobiliteitsafdeling van 
het CBS stellen ze zich telken-
male weer de vraag: “Hoe krij-
gen we het vuurtje het hele jaar 
brandende gehouden?” 

Week van de Mobiliteit 2008 

Dit nieuwe initiatief in Nederland is 
opgepakt door 2 netwerkorganisa-
ties in Zuid-Limburg (LIFT en 
IGOM). Het idee is eenvoudig en 
het resultaat verbluffend. Zo‟n 760 
werknemers zijn 1 dag aan de 
slag gegaan op een andere werk-
plek.  

De stap is klein en energie 

groot 

Met 61 mensen was het CBS  de 
organisatie met het grootste aan-
tal deelnemers. Enthousiaste ver-
halen zorgden ervoor dat  de sfeer 
rondom “de wereld buiten het 
CBS”  een ander daglicht te staan. 

In de mobiliteitsstand zetten én 

houden 

In februari 2009 is er in de vesti-
ging Heerlen een week georgani-

seerd met als thema “Verken je 
mogelijkheden”. Iedere dag wer-
den er twee workshops georgani-
seerd en de belangstelling was 
uitstekend. Vooral de presentatie 
van Aaltje Vincent over jobmarkt-
ing anno 2009 was voor velen een 
eyeopener. In de CBS vestiging te 
Den Haag worden nu ook initiatie-
ven ontplooid. Men kan daarbij 
profiteren van de best practices uit 
de vestiging Heerlen. Verder is de 
nieuwe editie van de Week van de 
Mobiliteit in november weer span-
nend. Het CBS verwacht dan nóg 
meer aanmeldingen.  

Een route  

Door al deze acties zijn tal van 
CBS medewerkers gestart met 
een loopbaantraject. Ook maakt 
de oude gedachte “van baan naar 
baan” plaats voor 1 dag, 1 week 
of enkele maanden buiten de deur 
kijken. Zeker voor de vele 45+ 
medewerkers is dit een prima rou-
te op weg naar misschien wel een 
andere (droom)baan.  

Cruciaal is het samenspel tussen 
medewerkers, managers en exter-
ne organisaties (o.a. LIFT en 
SAM).  Voor het CBS ligt hier een 
sleutelrol als bruggenbouwer want 
“alleen ga je sneller maar samen 
kom je verder “ ! 

CBS-ers zetten een eerste stap 

SAM 



Samenwerken aan mobiliteit, 
ook een uitdaging voor jou? 

Instroom bij DEFENSIE: een kans bij een bedreiging 

SAM 

Het is de taak van Diensten-
Centrum Personeelsvoorzie-
ning (DC PV) om met de be-
schikbare mensen en midde-
len op een efficiënte en effec-
tieve wijze bij te dragen aan 
de personele vulling van De-
fensie. DC PV is verantwoor-
delijk voor de realisatie van 
de aanstellingsopdrachten 
van de krijgsmachtdelen. 

De staf DC PV is verantwoorde-
lijk voor het afstemmen 
en coördineren van alle activitei-
ten binnen het dienstencentrum 
en draagt zorg voor de benodig-
de logistieke ondersteuning aan 
d e z e  k r i j g s m a c h t d e -
len. Hiernaast is een aantal 
maatregelingen genomen om 
een maximale personeelsvulling 
voor alle krijgsmachtdelen te 
kunnen garanderen. 

Een van deze maatregelingen is 
dat de staatssecretaris van De-
fensie bekend heeft gesteld dat 
Defensie bereid is de organisa-
tie “tijdelijk” te vullen met men-
sen die vanwege de economi-
sche crisis hun functie tijdelijk 
kwijtraken. Bedrijven en organi-
saties die in dit verband met 
Defensie wil praten over over-
dracht van (tijdelijk) overtollig 

personeel, worden doorverwe-
zen naar de mobiliteitscentra 
van het UWV. Deze zijn te vin-
den op: www.werk.nl/portal/
w e r k _ n l / w e r k g e v e r /
m e e r w e t e n / a c t u e e l /
mobiliteitscentrum/adressen 

Een andere maatregel is dat 
alle krijgsmachtdelen gefacili-
teerd zijn met een Bureau 
Maatwerk in het kader van het 
project van "Werk naar Werk" 
bij Defensie. Dit bureau neemt 
zij- instromers en herintreders 
in behandeling afhankelijk van 
de behoefte. Belangstellenden 
die in aanmerking willen ko-
men voor een (militaire) functie 
dienen rekening te houden met 
uitzendingen.  

Belangstellenden kunnen via 
onderstaande links c.q. mail 
hun interesse kenbaar maken.  

Koninklijke Landmacht: via 
www.werkenbijdelandmacht.nl, 
via de link "verplaats je carriè-
re" kan belangstelling kenbaar 
worden gemaakt. CV kan nog 
niet worden bijgevoegd. 

Koninklijke Luchtmacht: via 
www.werkenbijdeluchtmacht.nl 
via de link voor jou vervolgens 
via de link bij werkervaring/ 

herintreder, Motivatie en CV kan 
worden achtergelaten. Koninklij-
ke Marine: CV en motivatie be-
langste l l ingsr icht ing naar 
lh.pieters.01@mindef.nl 

Tot slot bestaat er (soms) de 
mogelijkheid om als burger bij 
Defensie aan de slag te gaan. 
Deze vacatures zijn terug te vin-
den op: www.werkenbijhetrijk.nl 

Dit artikel is tot stand geko-
men door het contact met Ri-
onne Verstegen, Hoofd Regio-
kantoor Oirschot (zie foto be-
neden). 

Samenwerken Aan Mobiliteit 
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