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Werkbezoek minister Asscher aan Philips Healthcare in Best

Extra geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid 

Tijdens een werkbezoek aan  
Philips Healthcare in Best werden 
minister Lodewijk Asscher (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) en 
ambassadeur jeugdwerkloosheid 
Mirjam Sterk bijgepraat over het 
Philips Werkgelegenheidsplan  
(WGP). De vice-premier zegde  
bij die gelegenheid 30 miljoen  
euro extra toe voor de bestrijding  
van de jeugdwerkloosheid.  

Het werkbezoek had daags voor Prinsjesdag – en de presentatie van de Miljoenennota – plaats. 

Voormalig Tweede-Kamerlid Mirjam Sterk (CDA) heeft als ‘ambassadeur jeugdwerkloosheid’ de taak  

de aanpak van de jeugdwerkloosheid breed onder de aandacht te brengen.

Resultaten WGP

Asscher en Sterk kregen tijdens hun bezoek aan Philips in Best meer informatie over het Philips 

Werkgelegenheidsplan (WGP). Frank Visser, Manager WGP, vertelde dat sinds de start van het  

WGP in 1983 al bijna 12.500 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het WGP hebben 

deelgenomen. De helft van de werkervaringsplaatsen bestaat uit leerwerktrajecten voor personen 

zonder startkwalificatie, die hiermee in staat worden gesteld een vakdiploma te behalen.  

Mirjam Sterk: “Wat Philips heel goed doet, is deze personen werkervaring én een diploma te geven. 

Dat is ontzettend belangrijk, want anders wordt het voor jongeren gewoon heel erg lastig op de 

arbeidsmarkt. De aanpak van Philips is wat mij betreft een voorbeeld voor andere bedrijven.”

Mediabelangstelling voor het gesprek van minister Lodewijk Asscher met WGP’er Nigel Goudsmit.

WGP Connect
De digitale nieuwsflits over het Philips Werkgelegenheidsplan
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Leerwerktrajecten

Philips heeft het WGP, dat verankerd is in de cao, in goede en slechte 

tijden overeind gehouden – en is vastbesloten dit in de toekomst te 

blijven doen. Momenteel zijn ruim 150 deelnemers via het WGP aan 

de slag. Vice-premier Asscher zei blij te zijn met initiatieven zoals het 

Philips Werkgelegenheidsplan. “De cijfers laten zien dat dit niet zo maar 

een projectje is, maar dat ruim 70% van de deelnemers uiteindelijk een 

betaalde baan krijgt. Dat gun ik alle jongeren in Nederland, in Brabant, 

die nu aan het wachten zijn op een plek; daar kunnen we van leren.” 

Tijdens de rondleiding sprak hij o.a. met Nigel Goudsmit (26 jaar), 

deelnemer aan een leerwerktraject Mechatronica én vroegtijdig 

schoolverlater. “Ik heb eigenlijk sinds ik van school af kwam altijd 

gewerkt, tot ik merkte dat het steeds moeilijk werd om ergens binnen 

te komen. Je komt nergens meer binnen zonder papiertje.”  

Na 7 maanden bijstand greep Nigel de kans om binnen het Philips 

WGP aan de gang te gaan. Wat heeft hem dat tot nu toe opgeleverd? 

Nigel: “Ik heb meer kans op de arbeidsmarkt. Ervaring, straks een 

diploma, ritme en inkomen. Dan heeft het veel meer zin om bij 

een bedrijf aan te kloppen. Ik zit er goed bij zo!”
Nigel Goudsmit geeft uitleg aan jeugdambassadeur  
Mirjam Sterk en minister Lodewijk Asscher.

WGP Jaarcongres  
op 1 oktober 2013 
Er zijn inmiddels ruim 375 aanmeldingen 

voor het congres binnen, dus wees  

er snel bij om nog in te schrijven!  

Meer informatie over het congres  

en de wijze van aanmelden vindt u  

op www.wgpcongres.nl

‘Ik merkte dat het steeds moeilijker 
werd om ergens binnen te komen’
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