
 In deze WGP Connect: 4WGP Jaarverslag 2012: ‘Investering die loont!4Winnaars UWV Kunstcongres 
exposeren bij Philips

Lees verder op de volgende pagina1/2

UITZENDBUREAU
PHILIPS

UITZENDBUREAU
ELDERS

ELDERS

GEEN BAAN

TIJDELIJK CONTRACT

OPERATOR B 

OPERATOR A 

BASISOPERATOR  

MONTEUR 
INDUSTRIELE ELEKTRONICA 

OVERIGE OPLEIDINGEN 

WAREHOUSE / 
LOGISTIEK MEDEWERKER 

23 - 30

< 23

41 - 50

31 - 40

> 50

PHILIPS

VROUWEN MANNEN

STUDIE

UITZENDCONTRACT

VAST CONTRACT

UITZENDBUREAU

TIJDELIJK CONTRACT

GEEN BAAN VAST CONTRACT

STUDIE

gemid leeftijd

? gevolgde
opleidingen

uitstroom 
naar philips

uitstroom na
 9-12  maanden

na wpg tijd/vast 

man/vrouw

WGP Jaarverslag 2012 blikt terug op succesvol jaar

Investering die loont! 
Ondanks ingrijpende organisatieveranderingen binnen Philips 
in Nederland werd in 2012 aan 124 werkzoekenden een 
werkervaringsplaats aangeboden. Het totaal aantal deelnemers 
vanaf de start van het Philips Werkgelegenheidsplan, in 
1983, kwam hiermee op 12.389. Dat blijkt uit het WGP 
Jaarverslag 2012, dat deze week is verschenen. 

In economische voor- en tegenspoed; Philips houdt zijn Werkgelegenheidsplan 

al dertig jaar in de lucht. En is vast van plan er nog lang mee door te 

gaan, zegt Hans de Jong, directievoorzitter van Philips Benelux, in het 

WGP jaarverslag. Met dezelfde hoge ambitie als tot nu toe. “We zetten 

alle zeilen bij om de hoge ‘succes-rate’ vast te houden.” 

Opleidingen

Opleidingen hebben binnen het WGP altijd een belangrijke rol gespeeld. Afgelopen jaar namen zeventig 

personen deel aan leerwerktrajecten die uiteindelijk een landelijk erkend diploma opleverden. Ook 

deelnemers op een individuele werkervaringsplaats kregen ruime opleidingsmogelijkheden aangeboden, 

variërend van werkgerelateerde opleidingen tot trainingen op het gebied van communicatie en persoonlijke 

effectiviteit. Vrijwel alle deelnemers maakten hiervan gebruik.

Uitstroom

Het uitstroomresultaat van ex-deelnemers een jaar na vertrek uit 

het WGP was in 2012 met 69.2% iets lager dan in 2011 (70.7%). 

Niet onverwacht, gezien de oplopende werkloosheid in Nederland, 

maar alleszins acceptabel gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt. 

‘Een investering die loont’, blijkt uit het nieuwe jaarverslag.
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Hans de Jong kijkt tevreden terug én vooruit. “Philips heeft het 

WGP altijd in de lucht gehouden, in economisch goede en minder 

goede tijden. We hebben nooit overwogen met het WGP te 

stoppen. Zo hebben we een duurzame, effectieve aanpak ter 

bestrijding van werkloosheid gecreëerd. Onze intentie is nog heel 

lang met het WGP door te gaan!”

Winnaars UWV Kunstcongres  
exposeren bij Philips
“Zo’n prijs winnen geeft op de eerste plaats een heel goed gevoel”, zegt Xandra Cartens (rechts op de foto),  

een van de winnaars van het ‘UWV Kunstcongres met Perspectief 2012’. Sinds 21 mei is een deel van haar  

werk – en dat van de mede-winnaars, Frank ter Beek (links) en Bram de Krosse – te zien in het hoofdkantoor  

van Philips Benelux in Eindhoven. Hans de Jong, directievoorzitter van Philips Benelux, en Marlinda Janssen, 

organisator van het congres binnen het UWV, verrichtten de officiële opening. Het kunstcongres werd in het leven 

geroepen om mensen in een uitkeringssituatie (Wajong, WAO en WIA) te helpen in hun verdere ontwikkeling  

als (professioneel) kunstenaar. Vorig jaar bood Philips de winnaars van 2011 ook al een podium; die expositie 

leverde veel positieve reacties op. De huidige expositie is tot eind juli te bezoeken.

Hans de Jong kijkt tevreden terug én vooruit
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