DEEL 1

NUMMER 2

MKB-Nederland
Infoblad
CRISIS SPECIAL

Mobiliteitscentra
De economische crisis resulteert de komende jaren in een forse krimp van

Meer informatie:

de werkgelegenheid. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat
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bedrijven makkelijk personeel kunnen vinden en behouden. De activiteiten
moeten zich vooral richten op het bemiddelen van werknemers naar werk,
behouden van vakmensen, bij- of omscholing indien nodig, concrete
ondersteuning van bedrijven en werknemers/werklozen op de
arbeidsmarkt en het direct inzetten van arbeidsmarktinstrumenten voor
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werklozen.
(10ct/min)

www.mkbservicedesk.nl

Wat is een mobiliteitscentrum?
Mobiliteitscentra zijn tijdelijke samenwerkingsvormen tussen UWV WERKbedrijf en
uitzendbureaus

met

als doel

snel en

tijdig de dienstverlening te kunnen

intensiveren voor groepen werknemers die met werkloosheid worden bedreigd.
Nieuw is dat de centra worden opgezet om werknemers die onder de WTV-regeling
vallen scholing te bieden en te detacheren voor de tijd dat ze niet bij hun
werkgever werken.

Wat is de rol van een mobiliteitscentrum?
Bedrijven die gebruikmaken van de Regeling Werktijdverkorting (WTV) hebben de
inspanningsverplichting om waar mogelijk detachering en scholing aan te bieden
aan de werknemers voor wie WTV is aangevraagd. UWV WERKbedrijf maakt
afspraken met alle bedrijven die een positieve beschikking hebben voor WTV. Het
wijst bedrijven op de inspanningsverplichting met betrekking tot detachering en
scholing. Mobiliteitscentra hebben ook de functie om met ontslag bedreigde
werknemers “van werk naar werk” te bemiddelen en hun kansen op werk te
verbeteren.

Hoe werkt een mobiliteitscentrum?
Op basis van de intake en in samenspraak met de werknemer worden de
arbeidsmarktmogelijkheden, zowel binnen als buiten de “eigen” sector in kaart
gebracht. Er worden vervolgafspraken inclusief tijdspad gemaakt en vastgelegd in
een persoonlijk plan van aanpak. Een werkgever kan op vele manieren in contact
komen met het UWV WERKbedrijf. Dit kan via een vestiging, een bedrijfsadviseur,
een districtsmanager etcetera. Voor de eerste informatie die werkgevers nodig
hebben dient te worden verwezen naar de website van het ministerie van sociale
zaken en werkgelegenheid (www.szw.nl) en naar het Klantcontactcentrum (KCC)
van UWV. Die kan op werkdagen worden gebeld van 08.00 – 20.00 uur op nummer
088- 898 20 08.
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Via het KCC krijgt de werkgever de eerste informatie, evenals de kennis over de
aanvraagformulieren voor WTV en WW. Mocht de werkgever geen WW willen
aanvragen maar direct in contact komen met Coördinatie Centrum Mobiliteit (CCM)
dan kunnen werkgevers bellen met 030-7539682.

Meer informatie
Op de website van MKB-Nederland, www.mkb.nl staat meer informatie over
Mobiliteitscentra.
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