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Expositie UWV Kunstcongres met Perspectief landt weer bij Philips in Eindhoven

‘Publiek voor mijn werken 
              is eigenlijk al prijs genoeg’ 

Talentvolle kunstenaars met een Wajong-, 
WAO- of WIA-uitkering perspectief bieden  
op waardevolle en zinvolle participatie aan  
de maatschappij. Daar draait het om in het 
‘UWV Kunstcongres met Perspectief ’, dat 
najaar 2013 weer plaatsvond. Uit de beste 
kunstwerken van de drie winnaars werd een 
expositie samengesteld. De komende twee 
maanden is die te bezoeken in het hoofd-
kantoor van Philips Benelux in Eindhoven. 

De expositie werd op 16 april, in het bijzijn van een 40-tal belangstellenden, geopend door Hans Dijkman, 

directeur HR Philips Benelux. Hij werd daarbij geassisteerd door Astrid Hendriks, programma manager 

Wajong bij UWV, en de winnaars: Ronald van Dijk, Anja de Mooij en Aafke Steenhuis.

Enorme overwinning

“Dat ik hier nu sta, is voor mij een enorme overwinning”, vertelde een schuchtere Anja. “Ik leef 

teruggetrokken, ben ’n mens die zich opsluit. Maar sinds mijn werk meer bekendheid heeft gekregen,  

wordt er iedere keer op de deur geklopt. ´Kom naar buiten, kom naar buiten’ is de boodschap. Dankzij  

het UWV heb ik dat kunnen oefenen.” De vierde editie van het ‘UWV Kunstcongres met Perspectief ’  

werd afgelopen september in het Cobra Museum in Amstelveen gehouden. Uit 132 deelnemers werden  

de uiteindelijke drie winnaars gekozen. Voor Aafke kwam dat als een complete verrassing. “Ik merkte daar 

dat er veel belangstelling voor mijn werk was. Dat vond ik eigenlijk al prijs genoeg. Nu hoop ik dat mijn  

werk door nog veel méér mensen gezien wordt.”

Tijdens de opening van de expositie werden de winnaars in het zonnetje gezet.
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Stukje ondernemerschap

Astrid Hendriks (UWV) zei dat er komend najaar een vijfde editie  

komt. Naast persoonlijke ontwikkeling en groei, krijgt een stukje 

ondernemerschap dan aandacht. “Wat wij beogen, is exploreren én 

renderen. Dus een podium bieden aan talentvolle kunstenaars én 

stimuleren dat zij daar ook een stukje inkomen mee kunnen verdienen.”  

De expositie is daarvoor een opstapje. HR-directeur Hans Dijkman  

sprak van een bijzonder initiatief. “Het legt de nadruk op wat mensen  

wél kunnen in plaats van wat ze misschien wat minder kunnen. Als we  

dat met z’n allen wat meer ondersteunen dan zijn dat kleine, maar  

goede stapjes richting een betere samenleving.” 

Mensen ontwikkelen

Het initiatief past goed bij Philips. Hans: “Wij hebben ontwikkelen hoog  

in het vaandel staan, van onze eigen mensen en van mensen ‘van buiten’  

die een steuntje in de rug nodig hebben.” Waarbij hij onder meer doelde 

op het Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser, manager van het WGP, 

nam het initiatief om de kunstexpositie voor de derde keer naar Eindhoven 

te halen en zegde ook voor de volgende editie alvast zijn steun toe.  

Eerder was de expositie te zien op het UWV-hoofdkantoor; na Philips  

zijn de hoofdkantoren van KPN en Sogeti aan de beurt.

Nieuwe datum WGP Jaarcongres: 
16 september 2014 

Het WGP Jaarcongres 2014 zal, anders dan eerder  

gemeld, plaatsvinden op dinsdag 16 september aanstaande. 

De locatie is wederom congrescentrum Evoluon in  

Eindhoven. Deelname staat open voor alle geïnteresseerden 

in het Philips Werkgelegenheidsplan.
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