Investering die loont!
Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan 2012

“Werk blijft de snelste route naar een goed inkomen en economische zelfstandigheid. Dat moet lonen. En werk moet fatsoenlijk zijn.
Dus verkleinen wij de verschillen tussen flexibel en vast werk. Na ontslag staat alles in het teken van het vinden van nieuw werk.
We accepteren niet dat mensen onnodig thuis zitten en spreken daar zowel hen als de werkgevers op aan.”
Regeerakkoord kabinet Rutte-Asscher, 29 oktober 2012
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Investering die loont!
We leven in een tijd van grote veranderingen, ook op het gebied van arbeidsverhoudingen en
-voorwaarden. Voor (voortijdig) schoolverlaters en arbeidsgehandicapten is het vandaag de dag
bijzonder lastig om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen, en dit geldt ook voor
herintreders, vluchtelingen en bepaalde groepen hoger opgeleiden. Het Philips Werkgelegen
heidsplan (WGP) biedt personen die door omstandigheden een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben opgelopen, de mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen, in combinatie
met opleiding en persoonlijke vorming.
Het WGP is een mooi voorbeeld van de wijze waarop Philips haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt. Samen met de betrokken vakorganisaties zijn hierover heldere
afspraken in een bindende CAO-afspraak vastgelegd. De sociale partners kunnen hier,
zoals blijkt, uiterst effectieve afspraken over maken.
Ik ben er trots op dat het WGP inmiddels 30 jaar bestaat. Het bewijst dat een structurele aanpak met
visie daadwerkelijk bijdraagt aan de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden. Gemiddeld meer dan
70% van de deelnemers vond na afloop van de werkervaringsperiode een betaalde vervolgbaan.
Ondanks de economische neergang bewijst het WGP duurzaam effectief te zijn. Ruim 69% van de in
2012 uitgestroomde deelnemers heeft een betaalde baan bemachtigd. En van eerdere jaren weten we
dat dit percentage na negen tot twaalf maanden nog altijd aan het werk is. Een fantastisch resultaat,
dat ons inspireert op de ingeslagen weg door te gaan.
Onze ambitie is en blijft een toonaangevend project in Nederland te zijn. Niet alleen qua aantallen –
inmiddels hebben ruim 12.000 personen deelgenomen – maar ook qua aanpak en methodiek. Philips
investeert fors in de ontwikkeling van de deelnemers: door middel van scholing, workshops, seminars,
uitstroomtraining en diverse andere activiteiten. Ik nodig u graag uit om ons WGP-jaarcongres op
1 oktober 2013 te bezoeken. Laat u ook inspireren en motiveren tot uw eigen werkgelegenheidsplan.
Want het WGP is een investering die loont: voor deelnemers, bedrijf én samenleving.
Hans Dijkman,
Directeur Philips HR Benelux
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Philips Werkgelegenheidsplan draagt al 30 jaar bij aan de bestrijding van werkloosheid

Iedereen gelijke
Een jaar lang werkervaring opdoen, gecombineerd met
scholing. Die unieke kans biedt Philips aan werkzoekenden
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Speciaal voor hen
werd dertig jaar geleden het Philips Werkgelegenheidsplan
(WGP) opgezet. Dat wás succesvol en is het nog steeds:
gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door
naar een betaalde baan.

Het WGP bestaat sinds 1983 en is sinds 1986 in

maar échte arbeidsplaatsen, waarin de deel

dat doet er niet toe. Natuurlijk zijn er wel

de Philips-CAO verankerd. Doel is een bijdrage

nemers kennis, vaardigheden en ervaringen

heldere spelregels. Zo moeten deelnemers

te leveren aan de bestrijding van langdurige

opdoen waar ze mee verder kunnen – mede

tenminste zes maanden als werkzoekende staan

werkloosheid en het voorkomen van uitsluiting.

omdat ze ook aan trainingen en workshops

ingeschreven bij UWV WERKplein. Voor mensen

Dat gaat goed: van de ruim 12.000 werk

deelnemen. Kortom: alles is erop gericht dat

zonder startkwalificatie en arbeidsgehandicapten

zoekenden die tot dusverre aan het WGP

zij zich zó ontwikkelen, dat hun kansen op het

geldt geen minimale werkloosheidsduur.

hebben deelgenomen, vonden er circa 8.500

vinden van een betaalde baan aantoonbaar

Philips legt elk jaar WGP-plekken (voorzien van

(ruim 70%) betaald werk.

groter worden.

globale wervingsprofielen) neer bij UWV
WERKplein en diverse gemeenten in het land.

Via het WGP biedt Philips jaarlijks aan personen

Heldere spelregels

Die instanties doen de voorselectie, waarbij ze

met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans

Gelijke kansen bieden aan iedereen in de

scherp letten op de geschiktheid van kandidaten.

om relevante werkervaring en scholing op te

samenleving is een speerpunt van het WGP.

Motivatie is het allerbelangrijkste: van kandidaten

doen. Deze werkervaringsplaatsen zijn

Daarom kan in principe iedereen met een

wordt verwacht dat zij er zin in hebben en hun

additionele werkplekken in de operationele

afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen.

uiterste best doen om deze kans met beide

sfeer van de organisatie. Geen ‘parkeerplaatsen’

Man of vrouw, leeftijd, afkomst, werkverleden –

handen aan te grijpen.
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kansen bieden
Maatwerkoplossingen

vaardigheden en ervaring op waarmee ze na

begeleider wordt een persoonlijk ontwikkelings-

WGP-deelnemers gaan een kennismakings

hun WGP-tijd verder kunnen. Behalve om

plan opgesteld. Dat geeft antwoord op vragen,

overeenkomst van één jaar aan met Philips.

‘harde’ vakkennis, gaat het ook om ‘zachte’,

zoals ‘wat wil ik bereiken in het WGP-jaar?’ en

Ze verdienen het wettelijk minimumloon,

gedragsmatige vaardigheden. Zoals de juiste

‘wat/wie heb ik nodig om dat te realiseren?’

aangevuld met de bij Philips gebruikelijke

houding en instelling ten aanzien werken en

Daaruit volgen actiepunten, bijvoorbeeld over

‘dertiende maand’. Indien van toepassing komt

werktijden, samenwerken met collega’s en

aanvullende scholing of een stuk persoonlijk-

omgang met ‘de baas’.

heidsontwikkeling.

daar nog een toeslag voor onregelmatig (ploegen-)
werk bovenop. Deelnemers onder 23 jaar

• Begeleiding. Intensieve begeleiding is

Dit model is vooral bedoeld voor kandidaten

worden twee leeftijdsjaren hoger ingeschaald.

cruciaal voor het slagen van WGP-trajecten.

die al een beroepskwalificatie op zak hebben,

Een 20-jarige ontvangt dus het minimumloon

Voor veel deelnemers is een dagelijkse job

maar niet op eigen kracht aan een reguliere

van een 22-jarige, plus genoemde aanvullingen.

wennen. Een stuk sturing en begeleiding/

baan kunnen komen, bijvoorbeeld omdat

Welk type werk en waar de werkplek is die het

ondersteuning is dan welkom. Daarom heeft

ze geen (recente) werkervaring hebben.

WGP voor de individuele deelnemer in petto

iedere WGP-deelnemer binnen Philips een

De trajectduur is in principe één jaar.

heeft? Dat kan van alles zijn. Insteek is maatwerk-

vaste werkplekbegeleider. En volgt men

oplossingen aan te bieden die bij iemands

cursussen op het vlak van persoonlijke

Leerwerkplek

ontwikkeling en uitstroom naar werk.

Het WGP biedt ook de mogelijkheid om een

mogelijkheden, voorkeuren en ambities passen.
En bij het opleidingsniveau, dat binnen het WGP

• Werkgerelateerde activiteiten.

leerwerktraject te doorlopen. Doorgaans

varieert van lager beroepsonderwijs tot hoger

WGP’ers nemen deel aan werkoverleggen,

betekent dat: vier dagen per week op een werk-

onderwijs. De opzegtermijn bedraagt slechts

teamdagen, trainingen en andere zaken die

ervaringsplaats werken, één dag per week een

een week, zodat men zonder belemmeringen

bij werken horen. Ook dat zijn nuttige (leer-)

vakopleiding volgen. Een variant is dat men, om

kan doorstromen naar een vervolgbaan.

ervaringen.

de kans van slagen op een werkervaringsplaats
te vergroten, start in een ‘voortraject’ van enkele

Begeleiding en sturing

Individuele werkervaringsplaats

maanden. Het doel: werkervaring opdoen én

Om de kansen op passend en betaald werk te

Dit eerste traject waar de WGP’er mee te

het traject afsluiten met een erkend vakdiploma.

vergroten, zijn drie factoren doorslaggevend:

maken krijgt, is gebaseerd op maatwerk. De

Dit model heeft een trajectduur van 16 tot 24

• Werkervaring. WGP-deelnemers doen

deelnemer wordt geplaatst op een passende

maanden, afhankelijk van de duur van de vak

werkervaringsplaats. Samen met de werk

opleiding.

werk dat ertoe doet. Zo doen ze de kennis,
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Onderzoeker/trainer Ben Tiggelaar lovend over combinatie werken en leren

‘WGP zet op spoor van
Hoe kun je effectiever leiding geven aan jezelf en aan
anderen? Daar draaien de seminars om die onderzoeker,
schrijver en trainer Ben Tiggelaar regelmatig geeft voor
bedrijven en andere organisaties. Ook bij Philips trad
hij enkele keren op, de laatste keer tijdens een E-Miles
Seminar in november 2012. Over het WGP zegt hij:
“Een mooi voorbeeld van hoe je als bedrijf je maat
schappelijke verantwoordelijkheid handen en voeten
kunt geven.”

Ben Tiggelaar verstaat de kunst om gedegen

toegenomen: in 153.482 Engelstalige boeken

is, is gemiddeld zes minuten per week (een

gedragswetenschappelijk onderzoek te vertalen

komt in de titel het woord ‘change’ voor;

kwart procent van de werktijd). Hoezo is zelf

naar praktische toepassingen voor mensen die

•	vuistregel is dat 95% van het menselijk gedrag

effectiever leiding willen geven aan zichzelf en

automatisch, onbewust is (dus 5% bewust,

anderen. En dat niet alleen: hij brengt ook
samenhang in de veelheid van wetenschappelijk
gefundeerde feiten die hij te berde brengt – en
weet dat op een energieke en entertainende

gecontroleerd);
•	een negatieve (pijn)beleving zet meer aan tot
gedragsverandering dan een positieve ervaring;
•	Nederland staat vierde op de wereldranglijst

je verantwoordelijkheid nemen iets nieuws?

Zelfvertrouwen
Tiggelaar beschouwt het Philips WGP als een
waardevol hulpmiddel om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt op het spoor van

van gelukkigste burgers, maar als het om

zelfleiderschap te zetten. “De combinatie van

klagen gaat staan alleen de Scandinavische

een werkervaringsjaar en workshops en semi-

Enkele voorbeelden:

landen – waar men nóg gelukkiger is –

nars waarmee je je verder kunt ontwikkelen,

•	de allerrijksten op aarde (Forbes 400; mensen

boven ons;

vind ik erg krachtig. Alleen workshops volgen

manier te brengen.

die zich alles kunnen permitteren) zijn niet

helpt volgens mij niet. Essentieel is juist dat je

gemiddeld niet meer dan 17% van onze tijd

nieuwe kennis, liefst zo snel mogelijk, in de

in de VS die moderniteiten afwijst);

onze sterke punten, en

praktijk kunt uitproberen. Daar leer je van en

•	de aandacht voor veranderen is enorm
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•	tijdens een doorsnee werkdag gebruiken we

gelukkiger dan de Amish (een gemeenschap

•	de tijd die jouw leidinggevende met jou bezig

daarmee bouw je ook je zelfvertrouwen op.”

zelfleiderschap’
Ben Tiggelaar: ‘Heel veel mensen zouden het
geweldig vinden om Philips als werkgever op hun
CV te kunnen vermelden.’

Op de vraag wat hij de deelnemers aan het

op basis van de talenten die je wél hebt, op

opgesteld. Je zou aan de hand van hun indeling

WGP zou willen meegeven, zegt Ben Tiggelaar:

basis van de vaardigheden die je wél hebt

kunnen kijken welke aanpak nu eigenlijk het

“Als mens zijn we vaak geneigd om te kijken

ontwikkeld. Dat is lang niet altijd makkelijk, maar

meest succesvol is bij welke mensen in het WGP.

het is de enige manier waarop je stap-voor-stap

Op die manier wordt zichtbaar waar je aanpak

kunt toewerken naar een nieuwe baan waarin

echt goed werkt, waar dat precies door komt en

je je thuisvoelt.”

hoe je deze lessen ook weer kunt inzetten voor

‘Nieuwe kennis liefst
zo snel mogelijk in
praktijk uitproberen’

andere mensen.”

Interventie-technieken

Want één ding staat buiten kijf, zegt hij: “Heel veel

Als hij een onderzoek binnen het WGP mocht

mensen kunnen wel wat hulp gebruiken als het

laten uitvoeren, dan zou hij één aspect graag

gaat om het vinden van hun weg op de arbeids-

dieper onderzoeken. “Ik ben erg geïnteresseerd

markt. En heel veel mensen zouden het ook

naar de dingen die niet goed gaan. Dat is een

in wat bij het helpen, coachen en begeleiden

geweldig vinden om Philips als werkgever op hun

natuurlijke neiging, die in de regel helpt om ons

van mensen de ‘werkzame ingrediënten’ zijn.

CV te kunnen vermelden. Dat Philips beide

te beschermen tegen ongelukken en problemen.

Twee Britse psychologen, Abraham & Michie,

mogelijkheden ter beschikking stelt aan mensen

Maar als je op de huidige arbeidsmarkt een plek

hebben een paar jaar geleden een soort

die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken,

probeert te veroveren, dan lukt dat alleen maar

periodiek systeem van interventie-technieken

verdient volgens mij alle lof.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | WGP algemeen
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Kunstwerken winnaars Kunstcongres
met Perspectief op website
kunstcongresmetperspectief.nl/
Mooi werk, volgend jaar te bewonderen
bij Philips #uwv 14 november 2012

Frank Visser
@frankje1965

10

2e prijs gewonnen met het project
Test Engineers bij de Movisie Participatieaward! Een erg mooi resultaat. 3 november 2012

Bart Sanders
@Bart_Werkmans

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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Staatssecretraris Jetta Klijnsma bezocht
het project ‘Test Engineer’ voor Wajongers
met autisme bij Philips Healthcare.
Van links naar rechts: Arjan Osch, Carl Thomas,
Bram Regtien en Kevin van de Westelaken.

12

De deelnemers aan de CAP100-sollicitatie
training bij Philips WGP in Eindhoven.
Nynke Koelstra kreeg kort daarna al een
baan aangeboden: “Dankzij deze training kom
ik nu zelfverzekerd en duidelijk over.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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WGP Jaarcongres 2012: goede opkomst, veel afwisseling, lof voor gastsprekers

Informatie en inspiratie
‘De zaal was drie kwartier muisstil en onder de indruk
van het verhaal van Arjan Erkel. Onvoorstelbaar!’
‘Nog aan het nagenieten van veel bezielende sprekers.’
Het WGP Jaarcongres 2012, in oktober in Eindhoven
gehouden, zette diverse bezoekers aan tot twitteren.
De teneur was eensluidend: buitengewoon enerverend
en inspirerend.

Het WGP Jaarcongres zette het Philips

trends op de Nederlandse arbeidsmarkt –

kanker (37, nooit gerookt). Zijn belofte aan haar,

Werkgelegenheidsplan en zijn deelnemers in

goede, maar ook zorgelijke. Vervolgens nam

gedaan toen genezing nog mogelijk leek, loste hij

de schijnwerpers. In korte intermezzo’s werden

Annelies Spek, klinisch psycholoog verbonden

in: een jaar lang liep hij elke dag een marathon.

diverse WGP’ers en aan het WGP-gelieerde

aan het Centrum Autisme Volwassenen van

Waarbij hij veertien landen doorkruiste en de

activiteiten nader belicht, live op het podium

GGz Eindhoven, de zaal mee in de wereld van

kwaliteit van leven van kankerpatiënten bij een

of via korte filmpjes. In de goedgevulde zaal

mensen met autisme. Mensen met een ‘handvat’,

breed publiek onder de aandacht bracht. In

veel WGP’ers en vertegenwoordigers van

omdat ze anders tegen dingen aankijken,

interactie met de zaal vertelde hij over zijn

een breed palet van bedrijven, gemeenten,

anders(om) denken. Waardoor ze, gecombineerd

drijfveren – en over wat hij meemaakte: 5.500

re-integratiebedrijven, opleidingspartners,

met hun vaak bovengemiddelde intelligentie,

kilocalorieën, acht liter vocht per dag innemen;

UWV WERKplein en sociale partners.

kwaliteiten inbrengen die in de werksituatie iets

een aanrijding (bekkenbreuk) en hondenbeet

extra’s kunnen brengen in de zin van nieuwe

(zeven dagen doorgelopen met een gebroken

inzichten, preciezer werken en nog wel meer.

kuitbeen). ‘Alles is mogelijk, mits je de realiteits-

Nieuwe inzichten

zin niet verliest en gezond bent’, is zijn devies.

De twee sprekers vóór de pauze legden, om
met de woorden van dagvoorzitter Frank Visser

Alles is mogelijk

En ook: ‘Neem de regie over je eigen leven en

te spreken, ‘een bodempje’ voor ‘een stukje

Het onmogelijke mogelijk maken was de rode

loopbaan.’ Zijn ‘Marathon365 – Run against

inspiratie’ erna. Paul Schnabel, directeur van het

draad in de voordracht van Richard Bottram, na

cancer’ kreeg een staartje: Bottram bouwde het

Sociaal en Cultureel Planbureau, besprak diverse

de pauze. In 2005 overleed zijn vrouw aan long-

grootste loopwiel ter wereld, dat op Schiphol

14

tanken

Hans Dijkman op het #wgpcongres
over het waarom van het Philips WGP
programma: because it is the right thing
to do. 2 oktober 2012

Ben Gorissen
@BenGorissen

Eerst inspirerende spreker Paul Schnabel
gehoord. Nu mooi dat Frank Visser tijdens
#wgpcongres een aantal succesvolle
trajecten laat zien 2 oktober 2012

Re-Ward
@BureauReward

Totaaloordeel #wgpcongres is 8.4!
Sprekers en deelnemers bedankt voor
deze fantastische score. We zien iedereen
graag terug op 1 okt. 2013 25 oktober 2012

WGP Congres
@wgpcongres

door maar liefst 18.000 lopers een jaar lang

band opbouwen met zijn gijzelnemers. Zodat

Right thing to do

continu draaiend werd gehouden.

hij gaandeweg kleine dingen voor elkaar kreeg.

Kort daarvoor interviewde dagvoorzitter Frank

Boksen met de rebellenleider (‘ik had een blauw

Visser Hans Dijkman, HR-directeur van Philips

oog, maar hij ook’), uit zijn hok gehaald worden

Benelux. Op de vraag waarom Philips al zo’n

Groeien door contact

dertig jaar vasthoudt aan het WGP, antwoordde

Het slotakkoord was voor Arjan Erkel.
De Rotterdamse cultureel antropoloog werd in
augustus 2002 – hij werkte bij Artsen zonder
Grenzen – ontvoerd in de Russische deel
republiek Dagestan. Na 607 (!) dagen van
welhaast ondraaglijke onzekerheid, spanning en

Groeien door contact –
met jezelf, je collega’s,
je organisatie, je omgeving

hij: ‘Omdat dit the right thing to do is. In die tijd
hebben we zo’n 12.000 mensen een duwtje
gegeven om meer succesvol te worden op
de arbeidsmarkt, met een succes rate van
70 procent.’ Tijdens het eerste WGP Jaarcongres,
in 2011, had Hans Dijkman andere bedrijven

ook verveling kwam hij vrij. Tijdens het WGP
Congres vertelde hij daar in geuren en kleuren

om een populaire Russische tv-serie te bekijken

en instellingen uitgenodigd om dit voorbeeld te

over. Vaak dacht hij dat zijn laatste uur geslagen

(‘twaalf afleveringen; toen na de negende weer

volgen. Hoeveel ook echt ‘iets WGP-achtigs’

had, regelmatig zag hij het niet meer zitten, maar

eens het gerucht ging dat ik vrij zou komen,

hebben gedaan? Dat bleken er drie te zijn.

ten langen leste werd hij – na betaling van

dacht ik: ‘Drie weken wachten kan ook nog

‘Zullen we afspreken dat het er in 2013 zes zijn,

1 miljoen dollar losgeld – vrijgelaten. Hoe hij

wel.’). Zijn boodschap: groeien door contact –

het dubbele?’

het heeft doorstaan? Voorzichtig iets van een

met jezelf, je collega’s, je organisatie, je omgeving.

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | WGP Congres
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Paul Schnabel: ‘Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen nog te weinig kansen’

‘Hogere arbeidsparticipatie
“In Nederland moeten we blijven inzetten op hogere arbeids
participatie en een grotere inzet in arbeid. Dus: meer werkenden,
meer uren per week, meer dagen. Dat is echt onvermijdelijk.
Het Philips Werkgelegenheidsplan is een mooi voorbeeld.”
Aldus Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht,
tijdens het WGP Jaarcongres 2012.

Tegenover bijna 8 miljoen werkende

gezocht naar mogelijkheden om jongeren die

Participatiewet, red.) en de Bijstand, WSW,

Nederlanders staan er ruim 1,5 miljoen die

moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt

Wajong et cetera op een andere manier

afhankelijk zijn geworden van een uitkering.

toch iets te bieden. Die toename kwam niet

geregeld gaan worden. Zodat mensen niet

En dat aantal stijgt fors als gevolg van de crisis.

omdat er meer jongeren met een handicap

levenslang in een uitkering blijven, maar zeg

De WAO is vervangen door de WIA, waarvoor

waren, maar omdat de Wajong nog de enige

striktere criteria gelden en die financieel minder

mogelijkheid was. Dat wordt nu afgeblokt: het is

aantrekkelijk is. Schnabel: “Het schrikbeeld van

veel moeilijker om in de Wajong te komen én

twintig jaar geleden, 1 miljoen mensen in de

erin te blijven.”

WAO, is gelukkig ver weg. Maar gaat het slecht

‘WGP mooi voorbeeld
grotere inzet in arbeid’

in de economie, dan neemt dat toe – en dat

Re-integratie mislukt

zien we nu gebeuren.”

De conceptwet Werk naar Vermogen uit 2012,

maar ‘onder druk gezet worden’ om hun plek

Momenteel hebben ruim 200.000 jongeren met

die paal en perk wilde stellen aan de Wajong-

op de arbeidsmarkt in te nemen – of in ieder

een arbeidshandicap een Wajong-uitkering. En

instroom, is voorlopig uitgesteld. “Toch moeten

geval daar hun best voor te doen. Het overgrote

ook dat neemt toe. Schnabel: “Toen de Bijstand

we er ernstig rekening mee houden dat een

deel van de mensen in de Wajong en WAO/

voor jongeren werd afgesloten, verdubbelde het

vorm van die wet er zeker gaat komen (in het

WIA is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Niettemin

aantal Wajongers jaarlijks. Er werd als het ware

regeerakkoord van het kabinet Rutte II is dat de

blijkt uit cijfers van enkele jaren geleden dat zo’n
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onvermijdelijk’
Paul Schnabel: ‘Ook Philips zou ik willen
uitdagen: hoeveel WGP-deelnemers hebben
na vijf jaar nog steeds betaald werk?’

65% (Wajong), respectievelijk 75% (WAO/WIA)

publieke initiatieven kunnen onderstrepen.”

het geval, hebben met name groepen waar

100% werkloos thuis zit.” Dit bracht hem op

Waarom, vraagt Schnabel zich af, is Philips

‘een vlekje’ aan zit weinig kansen. Waaronder

een volgend zorgwekkend punt: de geldverslin-

slechts één van de weinige bedrijven die groot-

ook 50-plussers die hun baan zijn verloren.

dende re-integratietrajecten leiden er nauwelijks

schalige werkgelegenheidsinitiatieven ontplooit,

‘Voor de samenleving is het belangrijk, mede

toe dat (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten blij-

al bijna dertig jaar lang? “Het is van groot belang

om de uitkeringen te kunnen blijven betalen en

vend aan het werk komen. “Soms lukt dat een

dat meer werkgevers voor deze doelgroep

onze concurrentiepositie te behouden, dat dat

aantal maanden. Maar na anderhalf jaar blijkt die

actief zijn en blijven. Dat is een maatschappelijk

iets boven 80% wordt, zeg rond 85%.’ Geholpen

baan er in de meeste gevallen niet meer te zijn.

belang, nodig voor een acceptabel inkomen van

door de juiste prikkels en wetgeving moeten

Het werkgelegenheidsplan van Philips vormt

de doelgroep maar ook voor hun zelfrespect.’

we een eind kunnen komen, meent Schnabel,
verwijzend naar de gereduceerde instroom in

een positieve uitzondering: na gemiddeld één
jaar blijkt ruim 70% van de ingestroomde deel-

Juiste prikkels

de WAO/WIA en Bijstand en, eerder al, van het

nemers een betaalde baan te hebben. Maar ook

In een moderne samenleving zou iedereen die

ziekteverzuim (1980 bijna 10%, 2010 nog 4%).

Philips zou ik willen uitdagen: hoeveel hebben na

dat wil aan de slag moeten kunnen, economisch

”We moeten blijven inzetten op hogere

vijf jaar nog steeds betaald werk? Dat is nog niet

zelfstandig moeten zijn – ongeacht of je vrouw,

arbeidsparticipatie en een grotere inzet in

onderzocht en zou juist de meerwaarde van dit

allochtoon, arbeidsgehandicapt of wat dan ook

arbeid. Dus: meer mensen, meer uren per week,

private initiatief ten opzichte van die kostbare

bent, schildert Schnabel. In de praktijk is dat niet

meer jaren. Dat is echt onvermijdelijk.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | WGP Congres
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Naam: Abdikarim Ali
Leeftijd: 48 jaar
Functie: Monteur collimatoren
Afdeling: Ops iXR Geo & Coll bij
Philips Healthcare
Bijzonder: Deelnemer leerwerktraject
Mechatronica
“Heel veel profijt had ik van het voorschakeltraject.
Ik kreeg een beter beeld van wat ik ging doen. Ik
krijg 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.”
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Naam: Nema David Kontah
Leeftijd: 37 jaar
Functie: Monteur MRI-scanners
Afdeling: Components Grids bij Philips Healthcare
Bijzonder: Leerling Stichting Praktijk Opleidingen
Metaal en Mechatronica, doorgestroomd naar
KMWE
“Deelname aan het WGP-traject is een nieuwe stap,
een geweldige uitdaging. Het werk bevalt me
uitstekend, ik krijg veel vrijheid, word goed begeleid
en kan het prima vinden met mijn collega’s. Ik doe
dingen die ik nooit eerder deed en verzamel hier
nuttige en heel positieve bagage.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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Naam: Martijn Delger
Leeftijd: 19 jaar
Functie: Procesoperator
Afdeling: Quartz bij Philips Lighting
Bijzonder: Wajong-status, heeft inmiddels zijn
heftruck-certificaat gehaald
Martijn Delger is als leerling van een Vso-school
na een LOL-stage (Leren Op Locatie) bij Lighting
Winschoten als WGP-er aan de slag gegaan.
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Naam: Linda ten Barge
Leeftijd: 24 jaar
Functie: Servicedesk medewerkster
Afdeling: QDL Servicedesk bij Philips Lighting
Bijzonder: Komt vanuit het onderwijs en heeft
bewust gekozen voor een andere richting
“Via het WGP-traject doe je veel kennis, vaardig
heden en ervaring op. Door de goede begeleiding
en opleidingsmogelijkheden wordt je kans vergroot
om (sneller) een passende baan te vinden.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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Leerwerkproject bij Philips zet aan tot omslag in denken over autisme

Baan werkt beter dan
Ook jonggehandicapten (‘Wajongers’) met autisme kunnen
uiterst waardevolle arbeidskrachten zijn. Geef ze klussen
waarin hun stoornis geen nadeel, maar juist een voordeel
is; laat ze niet ’zwemmen’; voorkom situaties waarin ze
overprikkeld raken – en je moet er niet van staan te kijken
als je bedrijf of organisatie er (veel) beter van wordt.

Deze conclusie valt te trekken uit het leerwerk-

percentage bovengemiddeld intelligent is. Ja, hun

vermogen van de deelnemende afdelingen

traject ‘Test Engineer’, dat tussen najaar 2010 en

denkwijze is anders. Maar in bepaalde functies

hebben we op een goede manier gestimuleerd.”

najaar 2012 bij Philips draaide. Acht van de tien

blijkt dat juist hun sterkte. Die omslag in het

Diezelfde houding propageert Visser in de

deelnemers stroomde door naar een reguliere

denken over mensen met autisme wordt nog

evaluatie van het totale traject. “Natuurlijk

baan, één deelnemer pakte een universitaire

te weinig gemaakt.”

hebben we een draaiboek en komt er een
evaluatierapport. Maar zie die vooral niet als

studie wiskunde op en één kon wegens
persoonlijke omstandigheden (nog) niet richting

Cruciale zet

een blauwdruk voor organisaties die iets soort-

werk bemiddeld worden. Al met al waren de

Het vroegtijdig betrekken van de leidinggevenden

gelijks willen opzetten, maar meer als een

ervaringen dermate positief dat er najaar 2012

en collega’s op de afdelingen waar de deelnemers

checklist met aandachtspunten. Wie méér wil

een nieuw – op aspecten verbeterd – project

geplaatst werden, bleek achteraf een cruciale

weten, kan gerust bij ons aankloppen.”

is gestart.

zet. “Vóór de plaatsing hebben we uitgebreide

Zo worden méér aspecten in het nieuwe

Manager WGP Frank Visser verwacht dat het

voorlichting gegeven over wat autisme is en hoe

leerwerktraject gefinetuned. Zoals: iets meer

nieuwe leerwerktraject nóg duidelijker zal

je daarmee omgaat. Zonder ze alles uit handen

tijd nemen voor het voortraject en in de voor-

maken dat het onterecht is dat de diagnose

te nemen. Die opstelling van ‘gij zult dit en dat’

lichtingssessies het fenomeen autisme meer

autisme of aanverwante stoornis vaak gelijkstaat

werkt niet; daar houdt niemand van. Bleek ook

nuanceren. Jobcoach Bart Sanders van

aan veroordeeld zijn tot een werkloosheids

niet nodig: liep iets niet lekker, dan losten de

Werkmans: “Dé autist bestaat niet. Niemand

uitkering. “De beeldvorming is nog steeds van:

leidinggevenden, collega’s en jobcoach dat

heeft alle kenmerken. Pratend over autisme wek

‘die mensen kunnen niks’. Terwijl een groot

meestal gewoon zelf op. Het zelfoplossend

je snel de indruk dat dit wel zo is.”
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behandelen
Zeer inspirerend verhaal over mensen
met autisme in het arbeidsproces door
#AnneliesSpek #GGZ Werk=effectiever
dan behandeling #wgpcongres 2 oktober 2012

86% van de wajongers hebben arbeids
mogelijkheden, maar slechts een beperkt
deel werkt 20 november 2012

Berit van Dobbenburgh
@BeritTweet

De Normaalste Zaak
@NormaalsteZaak

Voor de meeste deelnemers is een volledige

takenpakket of werkplek was eigenlijk nooit een

genomen hoog, niet ongewoon bij mensen met

werkweek te hoog gegrepen. Het gros werkte

probleem. De kandidaten kregen heel veel

autisme. Aan het eind van het traject zagen we

parttime: 24-32 uur. Visser: “Dan is een jaar

ruimte om zich te ontwikkelen. Daardoor zag je

die naar bovengemiddeld gaan – nog steeds iets

werkervaring gewoon te kort. Daarom werd

de meesten echt opbloeien.”

hoger dan gemiddeld, maar toch een behoorlijk

het contract van de meeste deelnemers met

Dat laatste werd objectief vastgesteld. Klinisch

sterke daling.”

een halfjaar verlengd. In het nieuwe traject

psycholoog Annelies Spek, (Centrum Autisme

gaan we standaard uit van anderhalf jaar.”

Volwassenen van GGz Eindhoven), voerde bij de

Relevant opstapje

start, halverwege en aan het eind van het leer-

Veilige conclusie: door te werken in een job die

Intensieve begeleiding

werktraject metingen uit naar het welbevinden

bij hen past, zitten de deelnemers beter in hun

Een sterk punt was, zeggen alle betrokkenen,

van de deelnemers. Ze monitorde op psychische

vel. Spek: “Zou behandeling dit effect hebben,

de intensieve begeleiding door jobcoach,

klachten (depressie, angst, piekeren) en

dan zou je erg tevreden zijn. Dat roept de vraag

leidinggevende en directe collega’s. “De samen-

lichamelijke klachten (zoals slaapproblemen).

op wat voor deze doelgroep het beste is: ze

werking tussen alle betrokkenen ging erg goed.

Met opmerkelijke resultaten. “Op in principe alle

thuis laten zitten en veel behandelen of ze

Ik heb me oprecht verbaasd over hoeveel

aspecten zag je vooruitgang, soms significante

helpen om een passende werkplek te vinden

medewerking er was van de afdelingen die de

vooruitgang. De voor mij belangrijkste bevinding

zodat de klachten ‘vanzelf ’ verminderen – omdat

werkplekken hebben gecreëerd en aangeboden”,

is dat de lijdensdruk als gevolg van angst- en

ze zich prettig voelen, gezien weten, dagvulling

zegt Sanders. “Ze gingen er vol voor om er

depressieklachten gedurende de pilot behoorlijk

hebben, uitgedaagd worden. Daarin zit hem wat

een succes van te maken. Aanpassen van

daalde. Aan het begin was die over het geheel

mij betreft de relevantie van de pilot.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | Leerwerktrajecten
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Hans de Jong, directievoorzitter Philips Benelux, verklaart succesfactoren

‘Onze intentie is nog heel
			 met het WGP door
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. Met dezelfde hoge ambitie als tot nu toe. “We zetten alle zeilen bij om
de hoge ‘succes-rate’ – gemiddeld ruim 70% van de deelnemers stroomt door naar een betaalde
vervolgbaan – vast te houden.” Een korte terug- en vooruitblik op het Philips WGP.

Waarom is Philips dertig jaar geleden
met een Werkgelegenheidsplan gestart?

Is Philips de enige met een
werkgelegenheidsplan?

Wat is het belang van de leerwerk
trajecten?

“Directe aanleiding was de toentertijd hoge werk-

“Ik zie veel bedrijven met vergelijkbare initiatieven

“Tussen 2004 en 2011 hebben we zo’n 1800

loosheid, met name onder jongeren. Hoewel de

of plannen daarvoor. Vaak gericht op één doel-

medewerkers gediplomeerd. Dat project

werkloosheidscijfers hoger waren, zijn er parallellen

groep, zoals Wajong (werkzoekende jongeren

(Certificering Vakmanschap, red.) toonde het grote

met de huidige situatie. Ook toen liep de werk-

met een arbeidsbeperking, red.) of jongeren

belang aan van vakdiploma’s om niet alleen de

loosheid onder jongeren snel op en konden school

zonder startkwalificatie. Maar afgezien van het

interne, maar ook de externe inzetbaarheid te

verlaters nauwelijks werk vinden. Om het tij te

WGP ken ik niet één initiatief dat én al dertig

vergroten. Natuurlijk biedt een diploma geen baan-

keren sloten overheid, werkgevers en werknemers

jaar loopt én op meer dan 12.000 deelnemers

garantie. Maar zonder diploma is het wel erg lastig

het ‘Akkoord van Wassenaar’. En Philips lanceerde

kan bogen. Bijzonder is ook dat gemiddeld ruim

om blijvend een werkplek te bemachtigen. Daarom

uit eigener beweging zijn JeugdWerkGarantieplan.

70% van de deelnemers doorstroomt naar een

leiden we alleen op voor beroepen waar vraag

Het doel was: jongeren in ons bedrijf werkervaring

betaalde vervolgbaan. Een fantastisch resultaat.

naar is. Ondanks de gestegen werkloosheid is er in

en scholing laten opdoen, zodat ze zodra de

We zetten alle zeilen bij om deze hoge ‘succes-

bepaalde sectoren nog steeds een groot tekort

economie zou aantrekken makkelijker aan de slag

rate’ vast te houden. Daartoe blijven we flink

aan vakkrachten – en naar verwachting wordt dit

konden. De combinatie van relevante werk

investeren in de persoonlijke ontwikkeling van

alleen maar groter. In het WGP spelen we hierop

ervaring en gerichte scholing bleek een gouden

de deelnemers. En degenen zonder afgeronde

in met nieuwe leerwerktrajecten, bijvoorbeeld in

greep. Dat is nog steeds actueel: in het onlangs

beroepsopleiding stellen we door middel van

de richtingen secretarieel, procestechniek en

gesloten ‘Sociaal Akkoord’ wordt daar ook weer

leerwerktrajecten in staat om een vakdiploma

mechatronica. Hierbij werken we steeds meer

aandacht voor gevraagd.”

te halen.”

samen met het bedrijfsleven in de Brainport-regio.”
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lang
te gaan’
Hans de Jong: ‘We zijn graag bereid onze
ervaringen met andere bedrijven te delen.’

Hoe ziet deze regionale samenwerking
eruit ?

vakmanschap. We bieden werklozen een carrière

ingevuld te krijgen. We zijn graag bereid onze

in de techniek en dringen het tekort aan vak

ervaringen met andere bedrijven te delen: wie het

“Een voorbeeld is de samenwerking met de

mensen terug. In 2012 is een groep verspaners

WGP-concept wil kopiëren, hoeft geen royalties te

Stichting Praktijkopleidingen Metaal en

vanuit het WGP naar SPOMM doorgestroomd;

betalen! Belangrijk is wel een lange termijn visie te

Mechatronica (SPOMM, red.). Door middel van

dit jaar volgen mechatronica-leerlingen.”

hebben: een succesvol project stamp je niet in

‘werkend leren’ – bij zowel toeleveranciers als

luttele maanden uit de grond. En je moet bereid zijn

Welke belangrijke lessen kan Philips
andere bedrijven meegeven?

in geld en faciliteiten te investeren. Philips heeft het

worden werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt opgeleid voor een baan in de Zuid-

“Kansen bieden aan personen met een afstand

goede en minder goede tijden. We hebben nooit

Oost Brabantse maakindustrie. De overeenkomst

tot de arbeidsmarkt is een goed voorbeeld van

overwogen met het WGP te stoppen. Daardoor –

die SPOMM en WGP in 2011 sloten, komt erop

maatschappelijk verantwoord ondernemen. In

én omdat we de WGP-afspraken in de CAO vast-

neer dat werkzoekenden na een jaar werkervaring

deze groep zit wel degelijk veel potentie, zoals

leggen – is het project binnen de organisatie altijd

en beroepsopleiding bij Philips hun scholing bij

ons leerwerktraject ‘Test Engineer’ voor Wajongers

goed bekend gebleven. Zo hebben we een duur-

een van de SPOMM-bedrijven voortzetten.

met een autistische stoornis bewijst. Als straks

zame, effectieve aanpak ter bestrijding van werk-

Zo overbruggen we de kloof tussen wat werk-

de arbeidsmarkt weer aantrekt, zul je ook deze

loosheid gecreëerd. Onze intentie is nog heel lang

zoekenden kennen en kunnen en het vereiste

mensen hard nodig hebben om de vacatures

met het WGP door te gaan!”

eindproducenten, in totaal ruim 40 bedrijven –

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | Leerwerktrajecten
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Naam: Marnix Brockmeier
Leeftijd: 31 jaar
Functie: Data & Sales Support Online Store
Afdeling: Online Flagship Store
Bijzonder: Quadriplegie (spastisch)
“Begin 2012 kreeg ik via het WGP de kans
om mij te bewijzen bij Consumer Lifestyle in
Amsterdam. Deze kans heb ik met beide handen
aangegrepen. Ik heb mijn collega’s kunnen
overtuigen dat, ondanks mijn handicap, mijn
capaciteiten en kennis meer dan voldoende zijn.”
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Naam: Mourad Baik
Leeftijd: 37 jaar
Functie: Verspaner
Afdeling: Components Grids bij Philips Healthcare
Bijzonder: Leerling Stichting Praktijk Opleidingen
Metaal en Mechatronica, doorgestroomd naar
KMWE
In samenwerking met SPOMM leidt Philips WGP
jaarlijks 10 tot 15 werkzoekenden op tot
verspaner en monteur Mechatronica (BBL-2)

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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Naam: Bram van Eembergen
Leeftijd: 24 jaar
Functie: Verspaner
Afdeling: Components Grids bij Philips Healthcare
Bijzonder: Leerling Stichting Praktijk Opleidingen
Metaal en Mechatronica, doorgestroomd naar
DAF Trucks
In samenwerking met SPOMM leidt Philips
WGP jaarlijks 10 tot 15 werkzoekenden op tot
verspaner en monteur Mechatronia (BBL-2)
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Naam: Sonja Ketellapper
Leeftijd: 50 jaar
Functie: Assistant It Shaving
Afdeling: It Shaving Drachten
Bijzonder: Geboren met een
lichamelijke beperking.
“Het WGP-traject is voor mij een superkans,
waarmee ik veel ervaring en kennis opdoe en
zelfvertrouwen krijg. Ook de waardering van de
collega’s, die mij accepteren zoals ik ben,
ervaar ik als bijzonder.”

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012
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Economische crisis heeft nauwelijks invloed op uitstroomresultaten

Kleine dip in deelnemers
Ingrijpende organisatieveranderingen binnen Philips in Nederland
noopten in de eerste helft van het jaar tot vermindering van de instroom.
In de tweede helft van het jaar deed zich echter weer een lichte stijging
voor. Aan 124 deelnemers werd een werkervaringsplaats aangeboden
(in 2011: 146). Het totaalaantal deelnemers vanaf de start van het
WGP-project in 1983 kwam hiermee op 12.389.

Aantal deelnemers

en het wegvallen van subsidies tot gevolg, was

aangeboden. De verwachting is dat het aantal

Aantal deelnemers over afgelopen vier jaar

het budgettair niet mogelijk om het relatief hoge

deelnemers in 2013 weer op een hoger niveau

aantal plaatsen te handhaven. Verder speelde

kan worden gebracht. Het aantal plaatsen per

210

sterk mee dat er bij verschillende bedrijfs

jaar is in de Philips-CAO vastgesteld op

200

onderdelen forse personeelsreducties plaats

minimaal 1% van de reguliere werknemers

vonden, waardoor nieuwe instroom van WGP’ers

populatie (één werkervaringsplaats op honderd

niet wenselijk werd geacht. Het aantal aange

medewerkers). Met ongeveer 13.000 werk

boden WGP-plekken nam daarom tijdelijk af.

nemers in Nederland gaat het dus om circa 130

Najaar 2012 werd gestart met drie nieuwe

WGP-plaatsen.
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Het percentage mannen in het WGP was in 2012
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opnieuw hoger dan het percentage vrouwen: 56%
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De grafiek laat zien dat het aantal WGP-plaatsen

Totaalaantal deelnemers
sinds start WGP op 12.389

man en 44% vrouw. Belangrijkste oorzaak is het
relatief grote aantal werkervaringsplaatsen in de
procesindustrie en mechatronica. Mannen zijn in
die werkgebieden ver in de meerderheid. Zoals

piekte in april 2011 en daarna een dalende trend
vertoonde. Deze trend zette zich in 2012 door.

die zo’n traject met goed gevolg doorlopen,

bekend, is het aantal vrouwen in productiefuncties

Door de economische crisis, met kostenreducties

krijgen begin 2013 een WGP-contract

traditioneel – en ook nu nog – laag.
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Sinds 2009 is sprake van een duidelijke

het voorgaande jaar. De groep deelnemers

trendbreuk. Hoewel procentueel al jaren

tussen 23 en 30 jaar is verreweg de grootste

dalend, vormden deelnemers met een
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STUDIE
LOGISTIEK MEDEWERKER

Gemiddelde leeftijd daalt,
zo’n 10% boven vijftig jaar

OVERIGE OPLEIDINGEN

UITZENDBUREAU
PHILIPS
> 50

< 23

41 - 50

d
VAST CONTRACT

GEEN BAAN

STUDIE

De doelgroep hoger opgeleiden met een
zwakke positie op de arbeidsmarkt stijgt de

dat toch zo’n 10% van de deelnemers ouder

(2011: 30.5%.). Deze ontwikkeling is in lijn

was dan 50 jaar. De jongste deelnemer is

met wat binnen de vaste Philips-populatie

19 en de oudste 59 jaar! De gemiddelde leeftijd

gaande is: was eind 2005 48.7% van hen

in 2012 bedroeg 30,0 jaar (2010: 31,8 jaar).

geschoold op Hbo-/Wo-niveau, in 2012 was
dit gestegen tot ruim 60%.

23 - 30

en

door deelnemers met Mbo-/Havo-niveau.

laatste jaren; in 2012 kwam die uit op 37.7%

Leeftijd
WGP kandidaten uitgestroomd
in 2012
UITZENDBUREAU
ELDERS
ELDERS

In 2010 werd deze groep echter ingehaald

31 - 40

Arbeidsgehandicapten

< 23 jaar

7%

TIJDELIJK CONTRACT
UITZENDBUREAU

Het percentage deelnemers met een

23 - 30 jaar

43%

arbeidshandicap kwam in 2012 uit op 19%

31 - 40 jaar

27%

(2011: 17%). Sinds 2009 worden extra

13%

inspanningen verricht om deze doelgroep

10%

nadrukkelijker bij het WGP te betrekken.

100%

Naast individuele plaatsingen dragen het

41 - 50 jaar
VAST CONTRACT

> 50 jaar
			

TIJDELIJK CONTRACT

De leeftijdsopbouw van de deelnemers
UITZENDCONTRACT

Wajong-project bij Philips Consumer
Lifestyle in Drachten (vijf deelnemers) en

verschilt op enkele punten van die van 2011.

het leerwerktraject ‘Test Engineer’ voor

Vanaf de tweede helft van 2009 kreeg de

Wajongers met een autistische stoornis

instroom van jongeren zonder startkwalificatie en

(tien deelnemers) in belangrijke mate bij

OPERATOR A

van Wajongers (lees: werkzoekenden met een

aan de toename van de instroom vanuit deze

arbeidsbeperking) extra aandacht. Hierdoor

doelgroep.

BASISOPERATOR
WAREHOUSE /

OPERATOR B
MONTEUR

INDUSTRIELE ELEKTRONICA
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Mavo/Vmbo

10%
0%
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GEEN BAAN

PHILIPS

STUDIE

na wpg tijd/vast

UITZENDBUREAU
ELDERS

ELDERS
UITZENDBUREAU

Het aantal vrouwelijke deelnemers met een

Alle deelnemers slaagden weliswaar voor

PHILIPS
Uitstroom in percentages

Hbo-/Wo-opleidingsniveau is aanzienlijk hoger

het internationaal erkende testdiploma

gemiddeld 9-12 maanden na vertrek

dan het aantal hoogopgeleide mannelijke

(ISTQB), maar formeel volgde men geen

deelnemers. De verklaring is dat de mannen
oververtegenwoordigd zijn in de leerwerktrajecten
voor directe, technische (maak)functies.
Vrouwen tref je relatief vaak aan op individuele

VAST CONTRACT

GEEN BAAN

uitstroom na
9-12 Philips
maanden
naar

Uitstroom
geen doel op zich

STUDIE
TIJDELIJK CONTRACT
UITZENDBUREAU

werkervaringsplaatsen in de indirecte sfeer
(zoals HRM, Communicatie), waar een
afgeronde Hbo-opleiding veelal gewenst is.

BBL-traject (BBL = Beroeps Begeleidende
Leerweg). Ook deelnemers op een

uitstroom kregen ruime
individuele werkervaringsplaats

Gevolgde opleidingen

Vast contract		

6,7

VAST CONTRACT

Tijdelijk contract		

Uitzendbureau		

Leerwerktrajecten

naar philips
opleidingsmogelijkheden
aangeboden. Vrijwel

Opleidingen hebben binnen het WGP altijd een

alle deelnemers maakten hiervan gebruik,

Studie		
UITZENDCONTRACT

belangrijke rol gespeeld. Afgelopen jaar namen

variërend van werkgerelateerde opleidingen tot

Geen baan		

zeventig personen deel aan leerwerktrajecten

trainingen op het gebied van communicatie en

Totaal

die uiteindelijk een landelijk erkend diploma

persoonlijke effectiviteit.

Totaal een baan		

47,5
15,0

TIJDELIJK CONTRACT

69,2
3,3
27,5

100%
OPERATOR A

opleverden. Opleidingen in de procestechniek

Het uitstroomresultaat van ex-deelnemers een

en mechatronica worden het meest gevolgd.

Uitstroomresultaat WGP

jaar na vertrek uit het WGP was in 2012 met

Vrijwel allemaal leiden ze op tot minimaal

? gevolgde
In april en mei 2013
is de arbeidsmarktstatus

69,2% iets lager dan in 2011 (70,7%). Niet

niveau 2 (startkwalificatie). Voor laagopgeleide

opleidingen
van alle in 2012 uitgestroomde
deelnemers in

BASISOPERATOR
OPERATOR B
onverwacht,
gezien de oplopende
werkloosheid
MONTEUR
WAREHOUSE /

werkzoekenden zal het WGP-beleid er de

kaart gebracht. De uitkomst van deze enquête

komende jaren steeds meer op gericht zijn hen

geeft inzicht in de mate van hechting op de

de kans te bieden om via een leerwerktraject

arbeidsmarkt. Dankzij een gerichte, persoonlijke

(alsnog) een startkwalificatie te halen.

benadering en met hulp van gemeenten,

Gevolgde opleidingen:

niveau

leeftijd
UWV WERKpleingemid
en re-integratiebureaus
lag
aantal

INDUSTRIELE ELEKTRONICA

LOGISTIEK MEDEWERKER

OVERIGE OPLEIDINGEN

Hoogte uitstroom blijft
ondanks crisis binnen
afgesproken bandbreedte
> 50

< 23

41 - 50

de respons dit jaar op bijna 91%.
23 - 30
31 - 40

Operator A

2

25

Operator B

3

8

Logistiek Medewerker

2

5

Mechatronica

2

9

Secretarieel

3

13

Overige (technisch)

1&2

Overige (niet technisch)

2&3

Totaal

De verschillende WEB-niveaus (Wet Educatie Beroepsonderwijs)
Het Nederlands middelbaar beroepsonderwijs

Niveau 2 wordt ook wel startkwalificatie-

kent vier niveaus van vakbekwaamheid:

niveau genoemd. Dat wordt algemeen gezien

5

• Assistent-opleiding (niveau 1)

als minimaal noodzakelijk om duurzaam

5

• Basisberoepsopleiding (niveau 2)

inzetbaar te blijven op de snel veranderende

• Vakopleiding (niveau 3)

arbeidsmarkt.

70

•	Middenkader- en specialistenopleiding
Deelnemers aan het leerwerktraject ‘Test
Engineer’ zijn hier niet in meegenomen.
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(niveau 4)

uitstroom na
9-12 maanden

TIJDELIJK CONTRACT
UITZENDBUREAU

in Nederland. Ook zien we hier de algemene,

d

Uitstroom naar Philips (in %)

Jongste deelnemer 19,
oudste 59 jaar

landelijke trend terug om nauwelijks nog vaste
contracten aan te bieden: vacatures worden voor

VAST CONTRACT

het overgrote deel
ingevuld met jaarcontracten
uitstroom
en uitzend- en detacheringscontracten.
naar philips

TIJDELIJK CONTRACT

Met name de deelnemers aan leerwerktrajecten
UITZENDCONTRACT

blijken relatief vaak een uitzendcontract met een
VROUWEN

MANNEN

looptijd van zes maanden aangeboden te krijgen.
Vast contract		

11,5

Wat voor contract heeft u na afloop van

OPERATOR A
Tijdelijk contract		

34,7

het WGP gekregen (in %)

Uitzendbureau		
Totaal

? gevolgde
PHILIPS
opleidingen

GEEN BAAN

UITZENDBUREAU
ELDERS

53,8
100%

BASISOPERATOR
WAREHOUSE /

OPERATOR B
MONTEUR

INDUSTRIELE
ELEKTRONICA
LOGISTIEK
MEDEWERKER
De gevolgde
WGP-trajecten
hebben
voor
OVERIGE OPLEIDINGEN

STUDIE

ast

en

STUDIE

een deel van de deelnemers dus geen
succesvol vervolg gekregen. Analyse van de

ELDERS
UITZENDBUREAU
PHILIPS

> 50
< 23
respons van
de uitstromers
zonder baan
41 - 50

wijst uit dat een deel van hen vrijwilligerswerk

gemid leeftijd
Contract bij Philips		

10,0

of een vervolgstudie doet, terwijl enkelen

VAST CONTRACT
GEEN
BAAN bedrijf		
Contract bij
ander

44,2

23 - 30 achten.
een vervolgbaan
(nog) niet haalbaar
31 - 40

Werk via uitzendbureau bij Philips

11,7

Helaas is drie procent vanwege ziekte niet in

3,3

staat om te werken. Vanuit sociaal oogpunt

STUDIE

Werk via uitzendbureau bij ander bedrijf
Studie		
UITZENDBUREAU

TIJDELIJK CONTRACT

(Nog) geen baan gevonden		
Totaal

3,3

(denk aan aspecten zoals werkervaring,

27,5

samenwerken, zelfbeeld/zelfvertrouwen)

100%
VAST CONTRACT

Tien procent van de deelnemers blijkt een jaar
na afloop van de werkervaringsperiode
nog
TIJDELIJK CONTRACT
steeds bij Philips te werken. Dit percentage
is aanzienlijk
lager dan in 2011 (ruim 24%);
UITZENDCONTRACT

Wajongers en personen
zonder startkwalificatie
krijgen extra aandacht

de genoemde reorganisaties hebben op veel
plaatsen binnen de onderneming geleid tot

kan echter gesteld worden dat de

een afname van de instroom van nieuwe

werkervaringsperiode ook voor deze

medewerkers. Hierbij dient benadrukt te

deelnemers wel degelijk meerwaarde

worden dat uitstroom naar Philips geen doel

heeft opgeleverd.

OPERATOR A

op zich is. De kracht van het WGP is terug te
BASISOPERATOR

OPERATOR B

vinden in WAREHOUSE
het feit /dat het overgrote
deel van de
MONTEUR
INDUSTRIELE ELEKTRONICA

LOGISTIEK MEDEWERKER

deelnemers uiteindelijk
doorstroomt naar een
OVERIGE OPLEIDINGEN
nieuwe werkgever.
> 50

< 23

41 - 50

Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan | 2012 | Resultaten
23 - 30

ECABO coacht meer dan 65.000 stagebegeleiders. Twee van hen zijn Stefanie van der Ven
en Anoushka Bloemsma. Zij bieden kandidaten die de opleiding volgen tot receptioniste
en secretaresse een uitdagende leerwerkplek bij Philips.
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Kom naar het Philips

WGP Jaarcongres 2013
Dinsdag 1 oktober 2013 Congrescentrum Evoluon, Eindhoven
Voor het complete programma en aanmelden kijk op www.wgpcongres.nl
rkt
ilips we
h
P
n
a
v
gt.
dsplan
dslag li
n
genhei
o
le
r
e
g
g
n
k
r
te
Het we
isie aan congres
r een v
e
gp
t
a
w
d
#
t
om
naar he
n
e
ll
a
Kom

Baden
n nvBaadn
Ro
en
Ronva
@

Colofon
Dit is een uitgave van het Philips Werkgelegenheidsplan van Philips Benelux.
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