
In het WGP herken je het  
sociale DNA van Philips

Frank Visser (Clustermanager HR)

“Een verlossend gevoel” noemt 
Rodney het aangenomen  
worden voor een WGP-baan.  
Hij kreeg weer vertrouwen in 
zichzelf, in plaats van gedemoti-
veerd op de bank thuis te zitten.

Rodney heeft gestudeerd voor 
Junior Accountmanager niveau 
4. Na zijn afstuderen merkte hij 
dat het lastig was om hier werk 
in te krijgen. Via een school-
vriend kreeg hij een baan in  
de Bosch-fabriek in Tilburg.  
Dit bracht hem stabiliteit en een 
leuk inkomen, gedurende de  
4 jaar die hij daar werkte. Toen  
er werd overgestapt van 5 naar 4 
ploegendiensten, is Rodney in 
goed overleg weggegaan. 
Hierop volgde een periode van 
WW, waarin hij solliciteerde naar 
banen in zijn oude vakgebied.  
Hierin werd Rodney, tot zijn 
teleurstelling, echter steeds 
afgewezen.

In de laatste maand van zijn 
WW-tijd kreeg hij contact met 
Ralph van Heerbeek van het 
UWV, die contactpersoon was 
voor het WGP. Rodney 
solliciteerde naar de functie  

van dataverwerker, maar Ralph 
zei al meteen dat dit niets voor 
hem was. Na een gesprek met 
Ralph werd hij voorgesteld op  
de functie WGP instroom-
coördinator bij de gemeente 
Eindhoven. Vanwege zijn gebrek 
aan ervaring besloten Rodney en 
Ralph de focus te leggen op 
Rodney’s motivatie. Want die was 
er wel! Een week later had hij een 
erg prettig gesprek en de week 
daarop was hij aangenomen. 
Vanwege de corona-crisis had hij 
een lastige start en het gesprek  
met de eerste kandidaat ging 
naar eigen zeggen een beetje 
hobbelig. Desondanks had  
hij een geweldige werkplek-
begeleider die kort hierna ging 
en werd hij in het diepe gegooid. 
“Hierdoor heb ik wel enorm 
kunnen groeien,” zegt hij hier  
zelf over. 

Rodney was heel blij met het 
stuk communicatie en scherpte 
waar hij aan heeft kunnen 
werken tijdens zijn WGP-tijd.  
Een uitdaging waren soms de 
gesprekken met afdelingen of 
nieuwe kandidaten. Rodney is 
voorstander van mensen uit-
kiezen die misschien minder in 

het profiel passen, maar wel heel 
gemotiveerd zijn. Of zoals hij het 
zelf zegt: “Iemand die intrinsiek 
gemotiveerd is heeft een enorme 
kracht in zich zitten. Dat voel  
ik wanneer ik met ze in gesprek 
ben en dit soort kandidaten 
hebben een grote kans van 
slagen.” 

‘ Eerst drukte ik op knoppen,  
nu help ik mensen aan een  
toffe baan.’

Rodney werkt sinds zijn WGP-
periode succesvol als Account-
manager Werkgelegenheid bij 
de gemeente Eindhoven. Door 
zijn ‘omweg’ kijkt hij met een 
andere blik naar kandidaten  
die hij tegenover zich heeft en is 
hij zich bewuster van hoe het 
leven soms kan lopen. “Mensen 
moeten minder kijken naar  
het papiertje en gewoon een 
oriënterend gesprek aangaan”. 
Zelf wil hij zich in de toekomst 
verder ontwikkelen in zijn 
huidige werk en meer aandacht 
geven aan kandidaten die een 
afslag genomen hebben.  
“Zij worden vaak aan hun lot 
overgelaten, terwijl we hen  
juist een kans moeten bieden.”

Dankzij het WGP nu aan 
de andere kant van de tafel

Rodney (WGP instroomcoördinator)

De afgelopen twintig jaar was 
HR Clustermanager Frank Visser 
vanuit verschillende rollen nauw 
betrokken bij het WGP. Hij zag 
niet alleen het programma, 
maar ook het bedrijf en de 
omgeving ingrijpend verande-
ren. Toch is hij ervan overtuigd 
dat het WGP altijd een toege-
voegde waarde zal hebben.

“Elk product heeft zijn levens-
cyclus en dat geldt ook voor het 
WGP”, meent hij. “Je zult moeten 
inspelen op veranderingen, want 
anders is er straks geen behoefte 
meer aan jouw programma. 
We werken met mensen die door 
omstandigheden een achter-
stand op de arbeidsmarkt 
hebben opgelopen; steeds 
zoeken we met onze partners 
naar nieuwe manieren om hen 
hierbij te ondersteunen”.  
De krapte op de arbeidsmarkt 
neemt alleen maar toe, steeds 

meer werkzoekenden vinden 
zelf de weg naar de arbeids-
markt. Heeft het WGP nog wel 
meer waarde wanneer er zoveel 
vacatures open staan?

Frank toont hier geen twijfel. 
“Ook in periodes van hoog-
conjunctuur zullen er mensen 
buiten de boot vallen, alleen 
zullen we meer creativiteit nodig 
hebben om hen ook echt te 
vinden. Dat is niet eenvoudig, 
maar het doel is wel helder: 
breng een gemotiveerde 
werkzoekende in contact met 
een leidinggevende en laat hen 
zelf samen onderzoeken of er 
een match tot stand kan komen”.

Uit wetenschappelijk onderzoek 
van Tilburg University blijkt dat 
een jaar in het WGP, mede 
dankzij het speciale ontwikkel-
programma, op de lange termijn 
veel meer werkzekerheid geeft 
dan een tijdelijke baan elders. 

Deze boodschap draagt Philips 
ook uit: voor een goede 
toekomst is het WGP een prima 
keuze, mits je bereid bent om 
ook in jezelf te investeren. 
Inmiddels zijn ook de moge lijk-
heden voor leerwerktrajecten 
binnen het WGP verder verruimd. 
Naast zij-instromers biedt Philips 
nu ook aan jongeren extra 
mogelijkheden om een diploma 
op BBL-2 of 3 (**) niveau te halen.

Met gepaste trots kijkt Frank 
terug op deze aanpassingen.  
“In 2023 bestaat het WGP  
veertig jaar, dat vind ik heel 
bijzonder. Daaraan herken je  
ook het sociale DNA van Philips.  
Door continu te blijven inspelen 
op actuele maatschappelijke 
behoeftes heeft het programma 
bewezen relevant te kunnen 
blijven, in periodes van hoog-  
én laag conjunctuur. Dat is wel 
een feestje waard!”

** BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg

 ‘ Het WGP blijft  
toekomstbestendig.’ 

14 Jaarverslag 2021 15Werkgelegenheidsplan




