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WGP’ers Nema David Kontah en Abdikarim Ali over ‘hun’ leerwerktraject

‘Intensief en leuk, trots en blij’
In februari van dit jaar startten tien WGP’ers hun leerwerktraject Mechatronica bij
Philips Healthcare in Best. Hoe gaat het met ze? Wat vinden ze van hun werk?
En wat zijn hun toekomstplannen? Nema David Kontah, monteur MRI-scanners
en Abdikarim Ali, monteur collimatoren, vertellen over hun ervaringen.

Nema David Kontah komt uit Sierra Leone en is van huis uit
wiskundige. Voor zijn komst naar Nederland in 1999 werkte hij
onder meer als docent op een middelbare school. “Deelname
aan het WGP-traject is een nieuwe stap, een geweldige uitdaging.
Van huis uit heb ik weinig met Mechtronica, maar ik ben
nieuwsgierig en leer graag en gemakkelijk. Als monteur
MRI-scanners monteer, test en verpak ik systemen. Het werk
bevalt me uitstekend. Ik krijg veel vrijheid, word goed begeleid
en kan het prima vinden met mijn collega’s. Op de werkvloer
kennen ze me als de man met de big smile. Ik sta positief in het
leven en probeer dat op anderen over te dragen. Werken bij
Philips Healthcare is intensief en leuk. Ik doe dingen die ik nooit
eerder deed en verzamel hier nuttige en heel positieve bagage.
Na mijn traject wil ik graag extra cursussen volgen en iets in
de robotiek gaan doen. Liefst als internationaal monteur, want
ik spreek tien talen.”

Nieuwe ervaringen
“Ik vond het best spannend om met het WGP-traject te beginnen.
Het werk, de groep, de sfeer; alles was nieuw.” Abdikarim Ali kwam
Nema David Kontah: “Ik verzamel hier nuttige en positieve bagage.”
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over zijn ervaringen. ”Heel veel profijt had ik van het schakeltraject.
Ik kreeg een beter beeld van wat ik ging doen, hoe mijn werkplek
eruit zag en wie mijn collega’s waren. Mijn werk is behoorlijk
afwisselend. Ik bouw collimatoren, verricht de eindcontrole en los
kleine montageproblemen zelf op. Ook krijg ik alle tijd en ruimte
om mijn verslagen te maken en onderzoek te doen. Met de kennis
en ervaring die ik nu opdoe, wil ik uiteindelijk een heel goede
machinemonteur worden. Voor mij is Philips het paradijs op aarde.
Ik werk in een high tech omgeving, bouw mee aan een innovatief
product dat bijdraagt aan de gezondheid van mensen over de hele
Abdikarim Ali: “Voor mij is Philips het paradijs op aarde.”
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Tijdens de Week van de Alfabetisering

Er zijn inmiddels ruim 350 aanmeldingen voor het congres binnen.

roept Stichting Lezen & Schrijven

Meer informatie over het congres en de wijze van aanmelden vindt

organisaties en individuen op

u op www.wgpcongres.nl

activiteiten te organiseren om de
aandacht te vestigen op de aanpak
van laaggeletterdheid. Anderhalf
miljoen laaggeletterden in Nederland
hebben moeite met lezen en schrijven.
Philips WGP pakte de handschoen op
en startte donderdag 6 september met
een taalondersteuningstraject voor
deelnemers aan het leerwerktraject
Mechatronica bij Philips Healthcare
in Best.
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wereld. Dat maakt me trots en blij.”

