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Ook a1 lekker aan 
lunchwandelen? 

Vewolg van pagina 1 Want wor ons 'karretje' waarin we zich beter concentreren. Bovendien 
Staatssecretaris van Sport. Clemen- leven, geldt: m ldoende  lichaams- zijn ze productiever en twedener 
ce Ross-van Dorp, schwt pas weer beweging vergroot de b n s  op een over het werk. Voldoende redenen 
een nie- .actie (Flashl geheten) scala van nare ziekten: hart- en vaat- dus om bijvoorbeeld eens lekker te 
rand het thema Meer Bewegen van ziekten, botontkalking. depressies, gaan lunchwandelenl Natuurlijk mag 
start. De bezige bewindsvrouw laat ouderdomsdiabetes, overgewicht, dat Meer Bewegen w k  nog steeds 
geen mogelijkheid onbenut om ons beroertes, hoge Moeddmk, lage rug  door sporten in tenue. Zeker. Maar 
doordrongen te krijgen van de niew klachten en klachten aan het bewe- ook op de werkdag zijn er tal van m o  
we moraal, die meteen dus op een gingsapparaat. gelijkheden om meer te bewegen. 
nieuwe leest geschoeid is. En wie WBI voldoende bewegen leidt tot 
dat half uurtje per dag niet kan vin- een beter uithoudingsvennogen en Sociael aantrekkelijk 
den, die zoekt verkeerd. tot verbeteren van de spierkracht. Lunchwandelen is zo'n mogelijk- 
Voor zowel werknemers als werkge- Werknemers die voldoende bawe heid. Ook sociaal aantrekkelijk trow 
vers valt winst te behalen door die gen, zijn minder vaak ziek. voelen wens, omdat lunchwandelan dmen 
norm van een half uur wBI te halen. zich mentaal gezonder en kunnen gedaan kan worden: onder het genot 

C Wl' constateert 
omslag op 
arbeidsmarkt 

De werkloosheid Is opnleuw gedaald. Dat melden het Centraal Bureau 

\ voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Werk en lnkomen (CWl). 
\ Geconigeerd voor seimensinvloeden telt Nederland volgens het CBS nu  

480.000 werklozen. Hlennee is de werkloosheid (gameten over de l a m e  
drie maanden) slnds maart 2004 aan het dalen.Wel Is hef aantal werklo- 
zen nog altijd hoger dan In dezelfde periode van vodg jaarToen waren er 
402000 werklozen. 

Het percentage werklozen onder de jaren. In de zomer bereikt deze altijd 
beroepsbevoiking - alle mensen tus- sen piek. doordatmeer jongeren een 
sen de 15 en 64 jaar die niet of h o w  baantje zoeken tijdens de schoohe- 
stens 12 uur per vyeek werken. en kantie en omdat schoohrarlaters op 
we1 op zoek zijn naar werk - is vol- de arbeidsmarkt komen. Dit jaar wa- 
gens het CBS nu 6.0 procent. Vorig ren er tijdens de mmerpiek 11000 
jaar was dit 5.3 pro- 

CWI op BBn lljn met CBS 
Het centrum voor Werk en Inkomen 
(CWII presenteerde verleden week 
zijn Arbeidsmarktflits. De cijfers 
van het CWI bevesaen de C B W j  
fers. Eind september 2004 stonden 
685.600 niet-werkende werkzoeken- 
den bij het CWI ingesdrreven. Dat 
zijn ar 8.100 minder dan eind aw 
gustus. of een daling van 1.2 pro- 
cent. Onder jongeren registreerde 
het CWI een daling van het aantal 
werkzoekenden met 3.9 procent. 

Ook het aantal pn- 
cent. Aantal werklozen nam afgelopen sere werkzoekew 
De cijfers komen den daalde met 4,8 
uit de Enqu4te Be- halfjaar met 4000 per maand af p,nL Het aantal 
roepsbevolking. een werkzoekenden is 
steekproef die het CBS maandelijks meer werkloze jongeren dan in de in september volgens het CWI wor . . . .. . - "--- -- ".."* 2- .-.>- .-..- .,..-A. -.-.-A . . 

van een vleugje wind, het herfstzow 
netje en een vallende b m t a k .  20 
onhtaan, wie weet;mogelijk zelfs 
goede werkideehnl De baas kan er 
blij mee zijn. 
Als iedere Nederlandse werknemer 
tijdens de lunchpauze zou gaan wan- 

delen, zou de gehele werkende be- 
volking voldoen aan de Nederlandse 
norm Meer Bewegen. Mocht u on- 
derwijl de dmk bezene Clemence 
Ross-van Dorp tegenkomen, verzoek 
haar dan uit de dienstauto te komen 
en roep Flashl Ze zal meteen begrij- 
pen wat u bedoelt en haar intenties 
kennende, naar hartelust een stukje 
mee oplopen. 

(Jos Benders, arts. i.s.m. Maetis arbo 
www.maetis.nl1 

Bijstand 
niet verder 

: . :..' . . gestegen 
Hat aantal bljstandsultkeringen kwam eind juni 2004 ult op 339 duizend. 
Dat is even hoog als eind maart. Het Is voor het eeraslnds anderhalf jaar 
dat het aantal bijstandsuitkeringen niet Is gestegen. H a  aantal W u i t -  
keringen is in h a  tweede kwartaal verdar toegenoman tot 315 duizend. 
Het aantal arbeidsongeochlktheidsuitkeringen is gedaald tot 968 duizend 
eind juni. Dit blijkt uit ciifem van het CBS. 

Door de economische teruggang be 
gon in oktober 2002 het aantal bib 
standsuitkeringen te stijgen. Tot en 
met april 2004 nam de bijstand met 
gemiddeld mim duizend uitkerin- 
gen per maand toe. Eind juni 2004 
lag het eantal bijstandsuitkeringen 
op 339 duizend. Dat is even hoog 
als een kwartaal eerder. Hiermee is 
een einde gekomen ean de anderhalf 
jaar lange stijging van het aantal bij- 
standsuitkeringen. 
Mogelijk heeft de op 1 januari 2004 
ingevoerde Wet Werk en Bijstand 
een gunstiga invloed gehad op het 
aantal bijstandsuitkeringen. 

Stijging WW-uitkeringen 
mlnder gmot 
Het aantal WWuitkeringen kwam 
.?-A :..-: -,...a ..:- -- -.P A..>-.-, 

Wi tke r i ngen  uit op 322 duizend. 
De WW steeg in de eerste helh van 
2004 met gemiddeld 5.5 duizend uit- 
keringen per maand. Het stijgings- 
tempo is kleiner dan in 2003. Toen 
nambn de W-uitkeringen met ge- 
middeld 7 duizend per maand toe. 

Arbeidsongeschiktheid daalt 
verder 
Eind juni 2004 waren er 968 dui- 
zend arbeidsongeschiktheidwitkerin- 
gen verstrekt. Dat is 4 du~zend min- 
der dan een kwartaal eerder. Sinds 
januari 2003 is het aantal arbetds- 
angesdriktheidsuitkeringen (WAO. 
WAZ en Wajong) met gemiddeld 1.5 
duizend uitkeringen per maand g e  
daald. De daling hangt samen met 
Wet Verbetering Poartwschter, die 
0. ...-. d.. A.. ...-..A 2- ,.,A,. 


