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WGP Jaarcongres 2010 ‘afwisselend en erg inspirerend’ 

Inspiratie om dromen waar te maken 

‘Heel afwisselend en erg inspirerend.’  
Het Philips WGP Jaarcongres 2011, medio oktober  
in het Evoluon in Eindhoven gehouden, maakte veel  
positieve reacties los. Vooral de optredens van  
rolstoeltennister Esther Vergeer en tv-presentatrice 
Lucille Werner maakten diepe indruk. Net als de  
gevatte, van humor doorspekte, samenvatting door  
sneldichteres Dominique Engers aan het slot. 

Puttend uit eigen ervaring, hielden Lucille Werner (de eerste tv-presentatrice met een lichamelijke handicap) 

en Esther Vergeer (vijfvoudig Paralympisch kampioen) de ruim 350 congresgangers voor dat iedereen,  

met of zonder beperking, de moeite waard is. Hun boodschap: “Geloof in jezelf, stel je eigen doelen,  

werk daar met passie en doorzettingsvermogen aan – en ook jij kunt je dromen waarmaken.”

Het congres zette het Philips Werkgelegenheidsplan en zijn deelnemers, die in groten getale aanwezig  

waren, in de schijnwerpers. Verder waren veel re-integratiebedrijven, UWV Werkplein, gemeenten,  

sociale partners en andere bedrijven van de partij. Sportpresentator Tom van ’t Hek, ooit huisarts en  

hockeytrainer, was de dagvoorzitter. 

Trots op WGP

Hans Dijkman, HR-directeur van Philips Electronics Benelux, memoreerde dat het WGP in 28 jaar aan  

ruim 12.000 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer- en werkervaringsjaar heeft 

geboden en dat ruim 70% na afloop een reguliere baan wist te vinden. “Ik ben er trots op dat Philips  

nooit heeft getwijfeld aan nut en noodzaak en dit waardevolle programma door alle conjuncturele pieken 

en dalen heen in de lucht heeft gehouden.” 
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WGP-manager Frank Visser nam de zaal op luchtige wijze mee in de 120-jarige 

Philips-historie. Hij toonde aan, dat maatschappelijke verantwoordelijkheid  

nemen, inclusief opleiden, deel uitmaakt van de bedrijfstraditie. De eerste  

interne opleidingen dateren van 1910, het Van der Willigen studiefonds  

voor kinderen van medewerkers van 1916 – en in 1928 werden alle bedrijfs-

opleidingen in de Philips Bedrijfsschool (veel later opgegaan in het ROC) 

samengebracht. “Tienduizenden mensen in de regio Eindhoven hebben daar  

een erkend diploma behaald”, zei hij.

Leuke inzendingen

Een aardig intermezzo was de prijsuitreiking van de prijsvraag onder  

WGP-deelnemers om in tekst, beeld of object uit te drukken wat het  

WGP voor hen betekent. De leukste inzendingen waren van 1. Carola  

van der Laak (Philips Lighting), 2. Monique Visser (Consumer Lifestyle)  

en 3. Manon Gommans (Healthcare).

Tijdens de afsluitende ‘netwerkborrel’ werd nog even nagepraat over de  

inspirerende middag. Eerder had Ans Dielemans (Healthcare) het algemene 

gevoelen goed samengevat. “Het belangrijkste in mijn werk als WGP-begeleider 

is dat je in jezelf gelooft én dat je in de WGP-deelnemers gelooft zoals je in  

jezelf gelooft. Heb je dat en kun je jezelf zijn, dan kun je erg veel – met of  

zonder beperking.” 

Award voor ‘Meest Maatschappelijke Partner’; schrijf u nu in  

Het Atlant Partnership is een social community van bedrijven en instellingen (waaronder Philips WGP) in de regio 

Helmond, die uit maatschappelijke betrokkenheid een actieve bijdrage wil leveren om mensen die moeilijk aan  

werk komen (meer) kansen te bieden op een baan. Het partnership is zelf vooral actief op het vlak van ‘People’,  

en is benieuwd naar de prestaties van andere organisaties in alle drie MVO-pijlers: people, planet, profit. Daarom 

wordt  jaarlijks een award toegekend aan de ‘Meest Maatschappelijke Partner’. Bent u trots op hoe uw organisatie 

presteert op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Gaat uw project of werkwijze net een stap 

verder? En is het vernieuwend én effectief? Dan is de 2011-award – en de media-aandacht die ermee gepaard  

gaat – misschien voor u. Deel uw aanpak met anderen, ga naar www.atlantpartnership.nl en vul vóór 1 november  

het aanmeldingsformulier in.
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