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NIJMEGEN – Tien medewerkers van
het sociale werkvoorzieningschap
Breed hebben een baan gevonden
bij NXP Semiconductors.
Ze werken op detacheringsbasis
bij de Nijmeegse chipbakker. Maar
ze hebben een opleiding genoten
bij NXP en kunnen als assis-
tent-operator goed uit de voeten;
enkelen van hen kunnen zelfs
meedraaien in ploegendienst.
Dat het er maar tien zijn, vindt
staatssecretaris Paul de Krom van
Sociale Zaken zeker niet margi-
naal. „Het is een voorbeeld van
hoe het moet. Er lopen in Neder-
land 250.000 mensen rond met
een handicap. We mogen die men-
sen niet afschrijven voor het ar-
beidsproces. Ten eerste omdat dat
sociaal onverantwoord is maar
ook omdat het bedrijfsleven ze nu
of in de toekomst nodig heeft.”
De Krom was gisteren op werkbe-

zoek bij NXP. De reden: NXP is
het eerste grote Nederlandse be-
drijf dat daadwerkelijk investeert
in de zogeheten SW’ers, medewer-
kers van een sociale werkplaats.
Niet dat ze ooit de kans hebben
om permanent bij NXP te werken,
want daarvoor is NXP te conjunc-
tuurgevoelig. Ze worden inge-
huurd, juist omdat de organisatie
flexibel moet zijn en ze als het wa-
re snel weer moet kunnen ont-
slaan. Dat is ook de reden waarom
NXP zoveel met uitzendkrachten
werkt. Maar dat wil niet zeggen
dat ze daarna werkloos hoeven toe
te zien; er zijn andere bedrijven
die wellicht ook gebruik kunnen
maken van hun ervaring.
Het initiatief van NXP krijgt vrij-
wel zeker navolging. Bedrijven als
Pepsi en Vredestein denken er ook
over om SW’ers op te leiden en in
te huren.

door John van Oppen

NIJMEGEN – Net afgestudeerd aan
de Unit Academie, een tweejarige
kunstopleiding voor jongeren met
autisme spectrum stoornis, kreeg
Marcella Renneberg (24) uit Bem-
mel een prachtige opdracht.
Cabaretier Robin Bleeker vroeg of
zij de illustraties kon maken bij
een dichtbundel die hij in zijn
hoofd had.
Woordkunstenaar Bleeker (20) is
hard op weg een bekende Neder-
lander te worden. Twee jaar gele-
den drong hij door tot de halve fi-
nale van het Camerettenfestival en
sindsdien timmert hij voortvarend
aan een theatercarrière.
Marcella liet de kans op samenwer-
king met zo’n coming man niet lo-
pen. Het eindresultaat ligt nu op
tafel: een boek met de titel ‘De
avond is nog jong’, met 21 puntige
liedteksten en light verses van Ro-
bin, allemaal van passende tekenin-

gen voorzien door Marcella.
„Zo’n boekje is een kans die zelfs
de meeste studenten na het afstu-
deren op een ‘gewone’ kunstacade-
mie niet krijgen”, zegt de vorm-

geefster. „Naast de illustraties heb
ik ook het omslag en de lay-out
van het boekje verzorgd. Dat was
een proces op zich en daardoor
heb ik bijvoorbeeld ook met de

Ook SW’ers moeten
kunnen meedraaien

Succes voor eerste lichting

D e dinsdag heet een
drukke dag te zijn in
het kantoor van zorg-
verzekeraar UVIT. Op

het hoofdkantoor, pal naast het sta-
tion van Arnhem, is daar om half
negen ’s ochtends weinig van te
merken. De beschikbare plekken
in de parkeergarage raken niet vol
en op de werkvloeren is er plek
zat rond de door een geïnspireerde
binnenhuisarchitect geplaatste bu-
reaus, zitjes en strandstoelen.
Arme UVIT-werknemers, denk je.
Zo’n prachtig kantoor en dan met
z’n allen hopeloos vaststaan, er-
gens in de ochtendspits op de Re-
gioring.
„Ik denk het niet. De meesten wer-
ken thuis”, zegt UVIT-programma-
manager Marius Alkema. Hij geldt
in de regio als een van de grote
promotors van Het Nieuwe Wer-
ken of Slimmer Werken, zoals hij
zelf zegt.
Als je er niet per se hoeft te zijn,
kom dan niet naar Arnhem is de
huisfilosofie. Niemand hoeft zijn
tijd te verdoen aan reizen of oever-
loos te vergaderen in gesloten ver-
gaderhokken. „Eigenlijk is dit kan-
toor nog te mooi. Het verleidt de
mensen nog te veel toch naar Arn-
hem te komen”, zegt Alkema met
een glimlach.
UVIT Arnhem wil een ‘ontmoe-
tingskantoor’ zijn voor de honder-
den medewerkers die hierheen
moesten van inmiddels gesloten
hoofdkantoren in Zwolle, Nijme-
gen en Nieuwegein. Ruim een jaar
heeft UVIT nu ervaring met Het
Nieuwe Werken.
In het begin was het wennen, er
vloeiden ook weleens tranen, zegt
een groepje Nijmeegse personeels-

leden. Maar nu ze gewend zijn ge-
raakt aan de nieuwe manier van
werken, wil niemand terug naar
Het Oude Werken met zijn kamer-
tjes en aanwezigheidsgestuurde
denken.
Ondanks bedenkingen en zorgen
bij de overstap is Het Nieuwe Wer-
ken omarmd door de meeste werk-
nemers. Blijkens een recente waar-
deringsmeting is het rapportcijfer
7,1, dat vlak na de verhuizing werd

gegeven, gestegen naar 7,6. Dat is
hoog.
Reden dat veel bedrijven uit de re-
gio komen kijken naar de werkwij-
ze van UVIT, die overigens mede
is gebaseerd op lessen van de Ne-
derlandse vestiging van het Ameri-
kaanse bedrijf Microsoft. Drie Arn-
hemse masterclasses over het on-
derwerp waren binnen de kortste
keren volgeboekt. UVIT werkt sa-
men met de Radboud Universiteit
voor nader onderzoek en ook het
academisch ziekenhuis UMC St
Radboud volgt de ervaringen.
„We hebben gemeten dat onze
mensen ongeveer 1,3 dag per week
thuis werken. Het zou mooi zijn
als dat in de loop van dit jaar naar
2,5 dag in de week kan”, zegt Alke-
ma. „We verdienen het niet direct
op kleinere reisafstanden want
veel mensen komen vanuit Zwolle
en het achterland van Nijmegen
naar Arnhem. We verdienen het
wel op minder reizen.”
In het kantorencomplex boven het
busstation geldt een norm van 0,8

werkplek per FTE. Dat betekent
plaats voor 1.300 mensen. Alkema:
„We zullen hier niet gauw te krap
zitten.”
Kantoren met flexibele werkplek-
ken als Seats2Meet in Utrecht heb-
ben de toekomst. Zelfs kerken zou-
den er een nieuwe bron van in-
komsten aan kunnen ontlenen.
„Je kunt de kerk door de week in-
richten als flexibele werkplek. Je
hebt parkeerplekken en je zet er
een draadloos netwerk in.”
UVIT is in 2007 van start als fusie-
bedrijf van vier zorgverzekeraars,
alleen schadeverzekeringsbedrijf
Univé valt nog buiten deze fusie.
Vanaf 2010 moet deze fusie een be-
sparing opleveren van 75 miljoen.
Het bedrijf gaat voor het concept
voor Het Nieuwe Werken en wil
daarvan de voortrekker zijn. Dat
lukt bijvoorbeeld met een tikje
provocerende posters op het sta-
tion: ‘Je mag van ons ook een
treintje later nemen’ en ‘Je mag
van ons ook thuisblijven’.
Het werkt allemaal in de werving
van nieuwe IT’ers, die zeer nood-
zakelijk zijn om de IT-gedreven ser-
vice aan de klanten te geranderen.
Vorig jaar haalde UVIT mede
dankzij Het Nieuwe Werken liefst
tachtig IT’ers binnen. Alkema:
„We zijn daarmee van niks op
plaats acht gekomen in de lijst van
meest aantrekkelijke IT-werkge-
vers in Nederland. Super. En dat
komt puur door dit concept.”

Straks 2,5 dag in de
HET NIEUWE WERKEN Bedrijven uit de regio komen kijken bij UVIT

In de rubriek Zwevende kikker wordt
bijzonder Nijmeegs onderzoek belicht.

K ersverse moeders wor-
den na de geboorte van
hun kindje geacht in de
zevende hemel te zijn.

Velen zijn dat ook, maar voor een
op de tien vrouwen loopt het an-
ders. Zij krijgt te maken met een
postnatale depressie: een combina-
tie tussen genetische aanleg, de
nieuwe situatie en een hormoon-
spiegel die uit balans is.
Bij de GGZ is ruim tien jaar gele-
den een cursus (interventie) ont-
wikkeld, naast de behandeling van
de moeder, die zich richt op inter-
actie tussen moeder en kind. On-
derzoek naar het effect op de kin-
deren na de cursus en na een half
jaar waren zeer positief, zowel de
hechting als de interactie tussen
moeder en zoon of dochter verbe-
terden.
Psychologe Laura Kersten-Alvarez
heeft na ruim vijf jaar nogmaals ge-
meten hoe het de kinderen en
moeders is vergaan. 3 februari pro-
moveert ze aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen.
Uit het onderzoek van Kersten-Al-

varez blijkt dat kinderen die de
cursus hebben gehad minder pro-
bleemgedrag vertonen in stress-si-
tuaties (zoals een scheiding of an-
dere onrust) dan kinderen die niet
begeleid zijn na de geboorte.
De training bestaat uit tussen de
acht en tien huisbezoeken door de
GGZ. Moeder en kind worden op
video gezet, bijvoorbeeld als ze de
baby in bad doet. Op basis daar-
van wordt de interventiestrategie
bepaald. Moeder ziet voorts aan
de hand van videobeelden wat
wel en niet goed gaat en wordt ge-
stimuleerd om contact met haar
kind te maken. „Als een kind zijn
armpjes uitstrekt en moeder doet
daar niets mee, of als moeder het
kind niet aankijkt, niet meebrab-
belt met de baby, dan kan het kind
daaraan wennen en raakt de inter-
actie verstoord. Uit onderzoek
blijkt dat dat doorwerkt: kinderen
vermijden hun moeder later ook
meer. De training wordt door
ruim 60 procent van de GGZ-in-
stellingen gegeven. Nog niet in Nij-
megen, maar Kersten-Alvarez
hoopt dat dat snel zal veranderen
nu ze daar is aangenomen als se-
niorpreventiemedewerker.

Effect postnatale depressie

Kijk voor de laatste video’s op:

Laura Kersten-Alvarez  foto Bert Beelen

zwevende
kikker
door Francine Wildenborg

Bob van Huët
door

bob.van.huet@gelderlander.nl

dg.nl/video

Marcella Renneberg en Robin Bleeker met hun boek.  foto Flip Franssen

‘Eigenlijk verleidt dit
kantoor nog te veel toch
naar Arnhem te komen’

Het Nieuwe Werken slaat
aan. Zorgverzekeraar UVIT
gaat met ruim een jaar erva-
ring voorop en doceert aan
andere bedrijven in de re-
gio.
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NIJMEGEN – Na een melding over
een vechtpartij op de Daalseweg
in Nijmegen, zondagavond, zijn
twee mannen aangehouden. Het
gaat om een 36-jarige man zonder
bekende woon- of verblijfplaats en
om een 27-jarige man uit Lunte-
ren. Het duo vluchtte weg in een
auto maar politiewagens sneden
de twee de pas af. De 36-jarige had
een flinke slok teveel op. Hij zit
nog vast op het politiebureau; de
27-jarige kon zondagnacht gaan.

Agenten hebben zondag op de Eras-
muslaan in Nijmegen alle registers
opengetrokken om een verwarde
man aan te houden. Hij bedreigde
met een mes personeel van de uni-
versiteitsbibliotheek. De man gaf
zich niet over, ondanks de inzet
van pepperspray, een politiehond
en de dreiging van vuurwapens.
Een tweede lading pepperspray
had wel effect.

De bewaakte fietsenstalling aan de
Mariënburg in het centrum van Nij-
megen sluit per februari eerder. De
stalling is nu nog van maandag tot
woensdag tot middernacht open
en de rest van de week tot 01.00
uur. Volgens wethouder Beerten is
het gebruik ’s avonds minimaal.
Hij heeft besloten om de stalling
voortaan om 19.00 uur te sluiten
en op koopavond om 22.oo uur.

De Spar-supermarkt in Neer-
bosch-Oost gaat zondag voor het
eerst open. „Ik kreeg donderdag de
vergunning, te kort dag om met-
een alles - spullen, medewerkers -
te regelen. Komende zondag zijn
we open, van 16.00 tot 19.00 uur”,
laat eigenaar Joost Derks weten. De
super kreeg de zondagvergunning,
twee jaar na de eerste afwijzing.

EWIJK – Een 32-jarige man uit Ede
is zondagavond in Ewijk aangehou-
den omdat hij bezig was een hen-
nepkwekerij in te richten. Bij de
meldkamer van politie kwamen
meldingen binnen van getuigen
die bij een woning in Ewijk een
verdachte situatie hadden waarge-
nomen. Agenten troffen de 32-jari-
ge aan die een hennepkwekerij
aan het bouwen was.

NIJMEGEN – Er was het afscheid en
er was de onderscheiding. Logisch,
maar toch was Jan Bout, schei-
dend voorzitter van de raad van
bestuur van Royal Haskoning ver-
rast toen burgemeester Thom de
Graaf hem de versierselen kwam
opspelden. Bout, die zich sinds
zijn aantreden in 2001 zeer betrok-
ken bij Nijmegen toonde, krijgt de
onderscheiding vanwege zijn grote
verdiensten voor het ingenieurs-
en adviesbureau. Hij heeft Hasko-
ning getransformeerd tot een mul-
tidisciplinair bedrijf met een focus
op duurzaamheid en een sterke
marktpositie.

drukker veelvuldig contact gehad
en een schat aan werkervaring op-
gedaan. Stilaan krijg ik als freelan-
cer steeds meer opdrachten.”
Marcella maakt deel uit van de eer-
ste lichting afgestudeerden aan de
Unit Academie, gevestigd aan de
Canisiussingel in Nijmegen. Van
deze veertien studenten is het er
één (nog) niet gelukt om aan de
slag te komen. Van de rest volgen
er drie nu een hbo-vervolgoplei-
ding aan een kunstacademie, een
volgt de vooropleiding hiervoor,
een studeert kunstgeschiedenis,
een studeert Sociaal Pedagogisch
Werk en de anderen zijn aan de
slag in een betaalde baan, als free-
lancer of als vrijwilliger.
„Dat resultaat onderstreept het be-
staansrecht van deze particuliere
opleiding. Vergeet niet dat onze
doelgroep vaak depressief en kans-
loos thuis op de bank zit voordat
ze aan deze tweejarige opleiding
begint. Ze zijn vastgelopen in het

reguliere onderwijs vanwege hun
bijzondere kenmerken en daar-
door aangewezen op een Wa-
jong-uitkering voor jongeren met
een handicap”, aldus Gemma van
Grinsven, mede-initiator van de
Unit Academie.
Van Grinsven vindt het dan ook
wrang dat het UWV de regels aan-
scherpt en niet langer automatisch
het schoolgeld betaalt voor Wajon-
gers, als een opleiding langer dan
een half jaar duurt. Bij de Unit
Academie bedraagt het schoolgeld
€5500 per jaar, dus €11.000 in to-
taal, wat voor veel (ouders van)
Wajongers niet valt op te brengen.
Om die reden probeert de Unit
Academie nu sponsors te werven
voor studentenplaatsen. „Wij stel-
len daar uiteraard iets tegenover,
zoals het schenken van beeldend
werk als tegenprestatie.”
Robin Bleeker en Marcella Renneberg,
De avond is nog jong. Voor €12,50 te
bestellen bij www.unitacedemie.nl

Aanhouding op
Daalseweg

Fietsenstalling eerder
dicht vanaf februari

Super Neerbosch
gaat zondag open

Hennepkwekerij
ontdekt in Ewijk

Man met mes levert
agenten problemen op

Officier Jan Bout
neemt afscheid
in stijl

uit Unit Academie

week thuis aan het werk

Bij de wijzer naar de open da-
gen van de middelbare scholen
in Nijmegen, zaterdag in De Gel-
derlander, is voor het Karel de
Grote College in Nijmegen abu-
sievelijk de datum van zaterdag
6 februari genoemd.
Zoals alle scholen voor voortge-
zet onderwijs in Nijmegen is de
open dag van het Karel de Grote
College aan de Wilhelminasin-
gel 13 op zaterdag 12 februari,
van 10.00 tot 15.00 uur.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:

GOED FOUT

Jan Bout, Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

dg.nl/nijmegen

Bijzondere werkplekken bij UVIT. Het personeel is er tevreden mee. Midden: programmamanager Het Nieuwe Werken Marius Alkema.  

Werknemers van UVIT, afkomstig van het hoofdkantoor van VGZ in Nijmegen, hebben hun draai gevonden in Arnhem.  foto’s Jelle de Ruiter/De Gelderlander

Industrielaan 10, Uden
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