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PPD pakt ISO-proces prima aan

De officiële uitreiking van het ISO-certificaat vond plaats tijdens
eenfeestelijke bijeenkomst in Koningshof op vrijdag 8 december.

Dinsdag 2 I november behaalde de PPD het 150-900 I-certificaat. Hiermee
leverde de ontwikkelorganisatie een gigantische prestatie. Het veranderen van de 150
norm, het vervroegen van de streefdatum van het ISO-certificaat met één jaar èn de
reorganisatie die het samenvoegen van de ATD en de PlO met zich meebracht, stel
den de organisatie voor een haast onmogelijke opgave. Toch is het gelukt. Dit was
alleen mogelijk met de volledige inzet van alle PPD-medewerkers. 'je kunt wel stellen
dat er hard gewerkt is', aldus manager Hans Klomp. 'Het gewone werk ging immers
ook gewoon door. I

Een van de belangrijkste taken die
Klomp het afgelopen jaar te doen kreeg,
was de realisatie van één homogene ont
wikkelorganisatie. De verschillende cul
turen van de voorontwikkeling (ATD)
en de ontwikkeling (PID) moesten tot
een geheel worden gesmeed, om te
komen tot een gezamenlijke policy van
research tot en met de implementatie in
de fabriek. Dat dit volop aan de gang is,
blijkt volgens Klomp bijvoorbeeld uit
de nieuwe huisvesting van de medewer
kers op RAF-4. 'Daar is geen scheiding
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meer tussen de vroegere ATD en PID,
er is nu sprake van een volledige inte
gratie. Er blijven wel duidelijke accen
ten liggen ten aanzien van de vooront
wikkel- en ontwikkeltaken, maar het

werk wordt wel gezamenlijk uitgevoerd.
Dit maakt een evenwichtige afstem
ming van elkanders programma's moge
lijk. Omdat op deze wijze kennis wordt
uitgewisseld, leer je op procesgebied
meer achtergronden kennen. In een
procesindustrie zoals de onze, is proces
kennis van levensbelang. Weten hoe en

waarom processen
lopen. Veel van de
aanwezige kennis is
echter nog niet
overdraagbaar,
omdat deze opge
slagen zit in de
hoofden van de
mensen.' Door het

goed vastleggen
van onderzoek en
de resultaten ervan

en het opstellen
van opleidingspro
gramma's hoopt
Klomp de beschik
bare kennis tot

algemeen goed te
maken.

Het feit dat de ontwikkelorganisa
tie werd samengevoegd, betekende met
het oog op ISO een vertraging van
zeker drie maanden. Er was veel overleg
nodig om de kwaliteitssystemen van de
ATD en de PID in elkaar te vlechten.

Tijdens de proefaudits op 13 april en
20 juni en de certificeringsaudits op 19,
26, 29 september en op 3 oktober,
vond de Kema 88 zaken die voor verbe

tering vatbaar waren. Er moest dus nog
gigantisch veel gebeuren. Tijdens een
bespreking op 25 oktober vond de
Kema reeds 72 punten in orde. De res
terende acht tekortkomingen en acht
opmerkingen zijn tenslotte op 21
november gecontroleerd en accoord
bevonden. In een recordtijd werden de
Kema-bezwaren dus weggewerkt, met
Jan Zwier, als ad-interim kwaliteitsma
nager van de PPD, en Meindert van
Alphen als grote trekkers.
Het bleef tot het laatst toe spannend.
Tijdens de eerste certificeringsaudit in
september was het nog niet zeker dat de
PPD zou slagen. De score lag toen op
een magere 79 procent. In oktober ging
het beter en haalde de PPD maar liefst

94 procent. Het bijzondere van de pres
tatie is volgens Klomp niet alleen het
halen van het 'papiertje', maar ook dat
het al gedeeltelijk geïmplementeerd is.
Toch kan de PPD niet op haar lauwe
ren rusten nu ISO binnen is. Klomp:
'Het is de eerste stap. De grote kluif
wordt om dit niveau te behouden en te

verbeteren. We staan nog maar aan het
begin. Straks moet het routine worden.
ISO geeft de voorschriften. PQA-90 is
de volgende stap in het verbeteringspro
ces, op weg naar Total Quality.'

PHILIPS



De Customer Day coördinatoren zetten de puntjes op de 'i~ v.l.n.r. staand: Jeroen van
Kempen, Wilbert v.d. Eijk, Henk Pos,JooP Nagelkerke, Karel Arbouw en Wiel
Aelmans. zittend: Wil Luijks, Ad Vérwey, Hans Zeelenberg, niet op de ftto Ron Peeters
en Maarten Durville.

Customer Day 1996
I

Redactioneel

Afspraken
Het nieuwe jaar is dichtbij of al begonnen.

Tijd VOOtwat goede voornemens. Op tijd komen bij

vootbeeld. Je afmelden voor een bijeenkomst als je

niet kunt, bijvootbeeld. 0, ik weet 't; u doet dat alle

maal wel. Nou, dan bent u bijna de enige, geloof ik.

Want ik heb de stellige indruk dat de laatste tijd de

discipline met de badge verslapt, er méér te laat geko

men wordt op vetgaderingen, die dan ook te lang

duren, en er steeds vaker mensen zonder afmelding

niet op komen dagen. Dat heeft niets met ISO te

maken, maar naar mijn smaak alles met gemaakte

afspraken, fatsoen en respect voor elkaar.

Zullen we elkaar eens een beetje helpen, in

het nieuwe jaar? Door elkaar er fijntjes op te wijzen

dat het niet dragen van een badge niets te maken

heeft met individualisme, maar wel alles met het ver

zwakken van onze security maatregelen? Door niet te

accepteren dar iedere vergadering gemiddeld 7 minu

ten te laat begint? (mer dank aan Seyno

Sluyterman,die dit gemiddelde een tijdje geleden

bepaald heeft). Door gewoon op ons werk te doen

zoals we met onze familie en vrienden ook omsprin

gen: als je niet kan, dan even een berichtje.

Dan wordt 1996 weer een fantastisch jaar!

Frans Tol
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Leo Jonker

Eén van de projecten die Klomp startte
om tot verbetering te komen is het
'90% direct-yield project'. 'Dit kunnen
we bereiken door een goede documen
tatie, goede analysetechnieken en het
continu werken aan procesverbetering. '
Alhoewel dit streven ambitieus

genoemd mag worden, vergeleken bij
de huidige opbrengst, begint het project
de eerste resultaten op te leveren. Dat
het uiteindelijk zal lukken, is zo goed
als zeker, volgens Klomp. 'Met een opti
male samenwerking tussen PPD, lokale
ontwikkeling en de produktiecentra
twijfel ik absoluut niet aan de slagings
kans van dit project.'

Enorme uitdaging

Het gaat goed met de PPD. Dit
blijkt ook al uit het feit dat de organisa
tie fors werd uitgebreid. 'Dat was hard
nodig' volgens Klomp, 'vanwege de
grote industriële projecten in China,
Amerika en Taiwan.' Ook de lokale ont

wikkeling breidt flink uit. 'De bedoeling
is dat op den duur fabrieksproblemen
door de eigen organisatie kunnen wor
den opgelost en dat zij aanpassingen aan
ontwerpen ook zelf kunnen uitvoeren.

Voor de meeste Philips-medewer
kers is Customer Day inmiddels een
vertrouwd verschijnsel. In het begin van
het nieuwe jaar samen met je collega's
één dag lang denken en discussiëren
over de kwaliteit van je werk. 15 januari
staat de vierde Customer Day al weer
op stapel. Ook dan draait weer alles om
de klant. 'Om de keus van de klant om

precies te zijn', legt Customer Day

We kunnen niet buiten een goede facto
ry-engineering. Dit vraagt van onze
mensen dat zij elders trainingen verzor
gen en kennis uitdragen. Eindhoven
blijft het basic-design verzorgen en blijft
zich toeleggen op het ontwikkelen van
nieuwe technologieën.'
Een jaar geleden lag deze kwestie van
centraal/decentraal ontwikkelen nogal
gevoelig. Klomp: 'Nu de taken duidelijk
omschreven worden komt er van beide

kanten meer begrip en is er sprake van
een zekere (gemoed)rust.'
Alhoewel die rust ook betrekkelijk is. De
doorlooptijd in de keten: centrale ont
wikkeling, lokale ontwikkeling en pro
duktie moet immers steeds korter. In de

toekomst ligt dan ook een enorme uitda
ging voor de PPD. Klomp: 'We streven
ernaar om op alle gebied marktleider te
worden. Dit lukt alleen als we produk
ten ontwikkelen die innovatief zijn en
die tegen lage kosten geproduceerd kun
nen worden. Het is hierbij de kunst om
met een hoogwaardige ontwikkeling
robuuste processen te maken, opdat de
fabrieken in staat zijn een opbrengstni
veau te halen dat blijvend winst ople
vert. Daar zullen we de komende jaren
de handen vol aan hebben.'

manager Karel Arbouw uit. Het thema
luidt: 'Philips: Customers' First
Choice.' Ofwel: Klanten moeten eerst

naar produkten van Philips vragen.
Customer Day 1996 is al weer de vierde
Klantendag in vijf jaar tijd. Heeft zo'n
dag dan nog wel het gewenste effect?
Treedt er bij de medewerkers niet een
soort verzadiging op? Arbouw denkt
van niet. 'Je moet het op lange termijn
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zien. Het gaat erom dat we alle neuzen
in dezelfde richting krijgen. En dat is
een kwestie van volhouden, van een

lange adem. Ik merk dat Customer Day
door het merendeel van de medewer

kers positief wordt ontvangen. Je hoort
het ook aan de reacties. De scepsis en
negatieve opmerkingen die klonken tij
dens de eerste Customer Days zijn nu
grotendeels verdwenen.'

Ook op CD-i

Ook dit keer is het de bedoeling
dat alle afdelingen aan Customer Day
meedoen. Het programma toont grote
overeenkomsten met voorgaande jaren.
Om te beginnen houdt Jan Timmer per
satelliet een peptalk voor alle Philips
medewerkers wereldwijd. Daarna wer
ken de afdelingen in kleine groepjes aan
de verschillende werkbladen. Het thema

zal door de afdelingen zelf worden be
paald. Wie wat gaat doen is op dit mo
ment nog niet precies bekend. Arbouw
weet wel dat Phosphoren 's ochtends

mogelijk met de nieuwe CD-i 'Werken
aan The Winning Company' aan de
slag gaat. Arbouw vindt dit een slimme
zet. 'Deze door Philips gemaakte inter
actieve compact disc (CD-i) is voor dit
doel prima geschikt. Met name het
onderdeel met oefeningen en vragen
over de beste manier van werken is erg
praktisch en levert de nodige discussie
stof op.' Wel benadrukr Arbouw dat het
gebruik van deze CD-i de nodige voor
bereidingstijd vergt. 'Voor het selecteren
van de gewenste onderdelen, kun je
gerust een dag uittrekken.'

Permanente opstelling

In vergelijking met de eerste
Customer Day kost nummer vier de
organisatoren een stuk minder tijd. Het
promotiemateriaal en de werkbladen
worden centraal gemaakt. De invulling
van de thema' s alsmede de follow up
nemen de afdelingen zelf voor hun
rekening. Ook qua techniek vraagt deze
dag steeds minder voorbereidingstijd.

Arbouw: 'De provisorische satellietver
binding is vorig jaar permanent
gemaakt. Hierdoor is het omzetten van
één knop voldoende om Jan Timmer in
beeld te krijgen. Naast bovengenoemde
zaken zijn er uiteraard ook dingen die
elk jaar terugkomen en die toch veel
tijd vragen. Het uitzoeken en inrichten
van de twintig kijklokaties is hier een
goed voorbeeld van.'

CUSTOMER DAY 11996
COÖRDINATOREN

Bij vragen over Cusromer Day kunt u bij één van
onderstaande coördinatoren terecht:

Introductieteam 28" en 32" Wide SuperFIat:

Customer Champion 1995
Customer Champion 1995. Dit felbegeerde predikaat viel dit jaar ook aan een projectteam van Display Components ten

deel: het introductieteam van de 28" en 32" Wide SuperFIat. Geen geringe eer wanneer je weet dat slechts 38 projectteams
worldwide deze titel kunnen verdienen. Een tevreden klant vormt hierbij het belangrijkste criterium. Maar uiteraard wordt ook
gekeken naar de manier waarop dit succes is bereikt. Kortom, 'The Philips way'.

I

Customer Champions v.l.n.r.: Jürgen Schneider,
Stewart Akass, De Burlet, Jan Timmer, Jos Henrichs,
Jan van Nes, Mike Urwin.

Bij het DC-team vormde een sterk
staaltje teamwerk de sleutel tot het suc
ces. Doordat zowel op horizontaal als
vertikaal niveau prima werd samenge
werkt, wist het introductieteam de
'time to market' voor zowel de 28" als

32" aanzienlijk te verkorten. Volgens
projectleider PPD, Jos Henrichs, wordt
hun succes door de beoordelingscom
missie als volgt omschreven: 'De pro
dukreigenschappen brachten grote
voordelen voor de klant mee. Daarnaast

was er sprake van een snelle introductie,
een zeer lage uitval en een prima techni
sche begeleiding.' Een uitspraak dus om
trots op te zijn. Henrichs benadrukt
echter nog eens dat dit succes alleen is
bereikr dankzij de goede en intensieve
samenwerking tussen Beeldbuizen
fabriek Aken, PPD en EED. 'Daarnaast

hebben we op het gebied van co-design,
coördinatie en kwaliteitsbeheersing ook
nauw samengewerkt met onze belang
rijkste klant, BG TV in Brugge.'

In 't zonnetje

30 November werden de

Customer Champions in het Evoluon
officieel' gehuldigd'. Hiervoor was een
dagvullend programma opgesteld. Na
de opening door de heer Tollenaar kre
gen alle Customer Champions
1995 de kans hun winnende

project aan Jan Timmer en
andere genodigden te presen
teren. Na het officiële gedeelte
volgde voor vijf medewerkers
van de projectgroep, waaron
der Boudewijn van Wulfften
Palthe, Jan van Nes en drie
medewerkers van de fabriek in

Aken, 's avonds een uitgebreid
diner met onder andere een

optreden van een goochelaar
en een klompendans.
De volgende dag stond er
voor hen ook nog een excur
sie naar Volendam en
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Amsterdam op het programma. Project
Engineer Van Wulfften Palthe is
enthousiast over het verloop van de
totale happening. 'Het was goed geor
ganiseerd, maar bovenal gezellig. Ik had
echt het idee: "Philips zet ons in het
zonnetje". '



Constante kwaliteitsverbetering

Met PQA-90 kan het altijd nog beter
'PQA-90 is de manier waarop Philips TQM doet'. Voor een buitenstaander zeg

gen deze strijdkreten wellicht niet zo veel. Voor een Philips-medewerker behoort dit
inmiddels gesneden koek te zijn, of zo snel mogelijk te worden. Tenminste, als het aan
Quality Manager voor de BG, Max van Vriesland ligt. TQM of Total Quality
Management streeft ernaar om op alle fronten steeds een beetje beter te presteren.
Hoe dat kan, is vastgelegd in PQA-90.

Het bedrijf moet de klanten steeds
opnieuw tevreden stellen door steeds
betere produkten te maken, tegen zo
laag mogelijke kosten. Bovendien moe
ten de voorwaarden voor de medewer

kers zodanig zijn, dat zij hun werk
gemotiveerd en met plezier doen.
Wereldwijd opereert een TQM-team
voor de BG, bestaande uit vertegen
woordigers van alle Display
Components organisaties wereldwijd.
'So far so good'.

De concurrent kun je vóór blijven
door te werken aan de kwaliteit van

processen, produkten en diensten. In de
praktijk is het echter niet eenvoudig omIeen kwaliteitsbeleid om te zetten in een
dagelijkse realiteit. Een systematische
voortgangscontrole is noodzakelijk bij
een zo gecompliceerd proces als het ver-
anderen van de werkwijze van een orga
nisatie. Het doel van de Philips Quality
Award-90 is zo'n toetsingsproces om
organisaties te stimuleren tot het uit
voeren van regelmatige en systematische
beoordeling van hun verbeteringsactivi
teiten en de resultaten daarvan. Op
deze manier komen de sterke punten
van de organisatie boven water, maar
ook de zaken waar verbetering mogelijk
IS.

Collega-bedrijfsonderdelen
beoordelen

PQA-90 bestaat uit een aantal
onderdelen. Het roetsingsproces legt de
nadruk op zelfevaluatie of assessment.
Dit is de belangrijkste stap, omdat het
een cultuur van voortdurende verbete

ring schept. Om dit goed te kunnen
doen is een speciale opleiding nodig, de
PQA-90 Workshop. Deelname aan deze
Workshop maakt iemand tot 'Peer
Auditor'. Hij of zij mag dan tijdens een
audit collega-bedrijfsonderdelen mede
beoordelen. Voldoet een groep na deze
toetsing en verbeteringsacties aan de
PQA-90 criteria, dan kan de volgende

fase opgestart worden. De manager van
de kandidaatgroep kan dan een
'Management Assessment' ofwel de
beoordeling door directieleden aanvra
gen.

Zelf beslissen

De PQA-90 criteria dienen hierbij
als een richtlijn in de beoordeling van
de voortgang van kwaliteitsverbeterin
gen. Deze criteria staan in de beleids
brochure 'Philips Kwaliteit', uitgegeven
door de Corporate Quality Council.
Dit Philips kwaliteitsmodel geeft een
beschrijving van de denkbeelden en
middelen voor het bereiken van kwali

teit. Hierbij spelen de volgende beoor
delingsaspecten: de rol van het manage
ment, het kwaliteitsverbeteringsproces
en kwaliteitsactiviteiten, de relatie met
klanten en leveranciers en tenslotte de

resultaten. Elk bedrijf mag zelf beslissen
hoe deze zaken in praktijk gebracht
worden en hoe de middelen gebruikt
worden. De circulaire 'PQA-90
Criteria; Toetsingselementen' geeft con
trolelijsten die de beoordeling van deze
algemene onderdelen concreter maken.

Buitengewone prestatie

De PQA-90 Award is een blijk van
erkenning en waardering voor buitenge
wone prestaties. Deze aanmoedigings
prijs is tevens bedoeld als voorbeeld
voor anderen. De PQA-Award kan
behaald worden door elk bedrijfsonder
deel of unit die kan worden beschouwd

als een zelfstandig bedrijf, met eigen
klanten en leveranciers en met de ver

antwoordelijkheid voor een reeks pro
cessen. Van Vriesland: 'Als bijvoorbeeld
Ton Koomen van de Central Gun

Factory een Peer-Audit wil, dan nodigt
hij 'peers' uit van een andere produktdi
visie van Philips'. Komt de CGF door
die Peer-Audit, dan wordt er in overleg
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met het management van de BGDC en
BG Quality Manager Van Vriesland een
management-assessment aangevraagd
bij de baas van de componenten divisie
die in de Corporate Quality Council
(CQC) zit, de heer De Kleuver. Deze
laat vervolgens een beoordelingsonder
zoek doen, waarna eventueel toeken

ning van de prijs volgt. De onderschei
ding is geldig voor een periode van drie
jaar. Daarna moet de groep zich
opnieuw kandidaat stellen.

Wie doen er mee binnen
DCE?

Max: van Vriesland houdt zich op
BG niveau bezig met PQA-90. Binnen
Display Components Eindhoven zijn
een aantal PQA-managers aangewezen
die de 'unit-managers' moeten onder
steunen. 'Hans Klomp, Ton Koomen,
Cees van Dongen, en noem ze verder
maar op, moeten zorgen dat ze hun
eigen zaken voor elkaar hebben. De
PQA-managers bieden de helpende
hand', legt Van Vriesland uit. In Beeld
maakte een rondje langs deze 'helpers'
om te polsen hoe zij hun taak zien en
welke unit-manager waarschijnlijk het
eerst in aanmerking komt voor een
PQA-90 Award.

Geen wedstrijd

'Het mag niet
ontaarden in

een wedstrijd',
vindt Bert

Egginkvan
Speciale pro
jecten binnen
de EED. 'Wij
hebben afge
sproken om te
gaan voor
ISO-certifice

ring in 1995. Daarna komt PQA-90
aan bod. In juni vond een manage
ment-audit plaats. Op management
niveau werd door Max: van Vriesland

samen met twee heren van het Engelse
bureau O&F onderzocht in hoeverre

wij aan de criteria voldeden. De resulta
ten zijn ondertussen bediscussieerd en



De Central Gun Factory heeft in O&E-

•Iedereen draagt steentje bij

manager Ad
Verwey dege
ne gevonden
dieTQM voor
zijn rekening
neemt. Verwey
vindt PQA-90:
Een goede
zaak en een

logisch vervolg
van datgene
waar we op

ISO-gebied al mee bezig waren.
Begonnen zijn ze nog niet bij de CGF.
Vergeleken met andere IPC' s had de
CGF al een achterstand. Daarom stond

het afgelopen jaar in het teken van ISO.
In 1996 zullen we echter versneld van

start gaan met PQA-90. Voor het zover
is, moet er wel nog het nodige gebeu
ren. 'Het leeft hier nog niet. We zullen
de mensen eerst moeten opleiden.'
Begin 1996 zullen Verwey en zijn baas
Ton Koomen als eersten van de CGF

deelnemen aan de PQA-90 Workshop.
Later zullen anderen volgen, zodat het
hier op grotere schaal bekend wordt.

Frans

Verkooijen is
werkzaam in

de afdeling
PPD-Systems
als groepslei
der Product

Quality
Engineering
en PQA-90
coördinator
voor de PPD.

PPD-Systems is het gezicht naar buiten
en omvat het Projectmanagement plat
form, Product Quality Assurance/
Engineering, en TPI-management.
Verkooijen is van mening dat PQA-90
voor de PPD 'een gedefinieerd niveau
betekent op weg naar een (TQM)kwali
teitsniveau van wereldklasse. Het PPD

verbeteringsproces moet, met het eind
november behaalde ISO-9001 certifi

caat als fundament, leiden tot een orga
nisatie die produkten en diensten levert
die de eerste keus zijn van de klant.'
Alle PPD-medewerkers dragen hier een
steentje aan bij. Het ISO-900 1 certifi
caat is behaald en de eerste self-assess

ment heeft ondertussen plaatsgevonden.
Bovendien volgen een groot aantal
medewerkers inclusief de stafleden de

PQA-90 auditors training.

te integreren in de dagelijkse werkzaam
heden. Alles wordt gerelateerd aan het
vakgebied. Wil je aan de eisen voldoen,
dan zal alles feilloos moeten verlopen.
De ESO moet nog van start gaan met
PQA-90 in het eerste kwartaal van
1996. Het zal vooral een kwestie zijn
van hoe we het al toegepaste Quality
System Survey-systeem integreren in
PQA-90.' Sommige Area Sales
Organisations (ASO) zijn echter al een
stuk verder weet Peeters. Zo heeft de

Spaanse organisatie inmiddels met gun
stig gevolg deelgenomen aan een Peer
audit. De Spanjaarden maken daarmee
volgens Peeters dan ook binnen afzien
bare termijn kans op een Award.

Mogelijkheden oneindig

Jan Tacken is
kwali tei tsma

nager en
tevens PQA
programme
manager voor
de Kleine
Serie Fabriek
zoals de
Proeffabriek

tegenwoordig
genoemd

wordt. Hij vindt het prettig dat er nu
gestart wordt met PQA-90. 'Het is een
logische stap na ISO, dat enkel de
norm aangeeft waar een produkt, pro
ces of dienst aan moet voldoen. In

tegenstelling tot PQA-90 dat een breed
terrein bestrijkt, geeft ISO geen aanlei
ding om te streven naar verbetering. De
schaal voor PQA-90 daarentegen reikt
tot oneindig.' Inmiddels is de KS
Fabriek begonnen met een Quality
System Survey (QSS). Eerst vrijblij
vend, later meer officieel. Alhoewel de

vragenlijst maar uit twintig vragen
bestaat, is de beantwoording ervan niet
gemakkelijk volgens Tacken. De vragen
zijn allerminst oppervlakkig. Er zit cul
tuur achter, organisatie, werkwijze en
technieken. Twintig man zijn binnen de
KS-Fabriek aangewezen om de vragen
in te vullen. Hun antwoorden moeten

bewijsbaar zijn; zij moeten gestaafd
kunnen worden. Tacken verwacht dat

het lukt om PQA-90 van de grond te
ktijgen, al zal er een paar jaar hard aan
gewerkt moeten worden.

Het leeft nog niet

Prima idee

vertaald in actiepunten voor 1996.'
Persoonlijk is Eggink van mening dat
PQA-90 hele goede aspecten in zich
bergt. Het is een goede methodiek om
de vinger aan de pols te houden. De
criteria zijn gericht op verbeteringsac
ties binnen het bedrijf. Het mag alleen
geen verplicht nummer worden, zodat
we onvoldoende aan onze primaire taak
toekomen: het designen en maken van
produktiemiddelen.

Prachtig systeem

Ron Peeters
houdt zich

bezig met
marketing/
sales, account
management
en logistiek
voor de

European
Sales

Organisation
(ESO).

Daarnaast is hij aangewezen als TQM
programme-manager. Hij vindt: 'PQA
90 is een prachtig systeem om kwaliteit

Industrial

Engineer Wil
Luijks van de
PU-Phosphors
& Multiforms

is eigenlijk

ge.en kwali
teltsmanager.
HetTQM
stuk doet hij
er 'gewoon'
bij. Hij vindt

het een prima idee om wereldwijd
dezelfde norm toe te passen. Bovendien
maakt deze methode een bredere, die
pere en intensievere kwaliteitscontrole
mogelijk. Op dit moment werken ze bij
Phosphoren al met het op het Quality
System Survey gebaseerde Ford Quality
Systeem. In maart 1996 zal voor de eer
ste maal een PQA-90 beoordeling uit
gevoerd worden in het kader van het
driemaandelijkse self-assessment. Luijks
heeft goede verwachtingen voor de kan
sen van de PU-Phosphors &
Multiforms voor een PQA-90 Award.
Wel waarschuwt hij voor al te veel opti
misme. 'Komend jaar lukt het zeker
niet. Wij zijn nog niet zover, we moeten
eerst nog een stuk groeien.'
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'Een foute beslissing is nog altijd
beter dan geen beslissing'
Leo Schonk, global business manager New Display Technologies

Leo Schonk: zowel zakelijk als privé continu op zoek naar uitdagingen.

'Haalbare doelen vind ik vreselijk. Op het moment dat iemand zegt "dat is niet
mogelijk", begint voor mij pas de uitdaging. Mensen kunnen veel meer dan ze zelf
denken, maar ze moeten wel bereid zijn risico's te nemen. Ik zeg altijd tegen mijn
medewerkers: een foute beslissing is altijd nog beter dan geen beslissing.' Een gesprek
met Leo Schonk, global business manager van de afdeling New Display Technologies
werkt als een verfrissende douche. Zijn enthousiasme en doelgerichtheid werken in
elk geval op uw interviewster bijzonder aanstekelijk.

Bijna vijf maanden zit Schonk nu
op zijn nieuwe post. Hij heeft de
opdracht meegekregen een organisatie
op te bouwen die ervoor kan zorgen dat
binnen vijf jaar de eerste vlakke beeld
buis van de band rolt. Dat betekent dat

hij verantwoordelijk is voor zowel de
ontwikkeling, de produktie als het
financiële reilen en zeilen van het pro
ject. Geen eenvoudige opgave wanneer
je bedenkt dat op dit moment nog druk
wordt gewerkt aan het ontwikkelen vanIde juiste technologie en strategie. 'In de
toekomst wordt de "dunne" beeldbuis

van cruciaal belang voor de consumen
tenelektronika. Ik wil graag bijdragen
èn deel hebben aan dit succes', legt
Schonk uit.

Ondernemer

En dat Schonk prima geschikt is
om deze klus te klaren, bewijst zijn cur
riculum vitae. Ondernemen zit 'm in

het bloed. Tijdens zijn studie
Scheepsbouw en Scheepvaartkunde aan
de Technische Universiteit Delft zette

hij en passant drie ondernemingen op.
Exact Software met haar handige soft
warepakketten voor de accountancy is
zijn bekendste wapenfeit. Na zijn doc
toraal Rederijkunde ging hij als junior
verkoper bij de Italiaanse kantoorma
chine en computergigant Olivetti aan
de slag. Aan de basis moet je het leren
was Schonks credo. 'Theorie is belang
rijk, maar praktische en persoonlijke
ontwikkeling zijn minstens zo belang
rijk.' Na zes maanden was hij manager
van alle Olivetti franchise shops in
Nederland en nog eens anderhalf jaar
later begeleidde hij als intern organisa
tie-adviseur verschillende herstructure

ringen binnen dit Italiaanse bedrijf. In
zijn laatste functie bij Olivetti was hij
als marketing manager verantwoordelijk

voor het coachen en stimuleren van de

verkoop en voor het opbouwen van
new business.

'Eigen' produkt

Na Olivetti volgde de bekabelings
poot van AT &T. Bij deze telecommuni
catiegigant deed hij uitgebreide interna
tionale ervaring op. Eerst vanuit Brussel
waar hij verantwoordelijk was voor alle
verkoopkantoren in Europa. Later ver
huisde hij naar Praag. Als algemeen
directeur voor Tsjechië en Slowakije
stippelde hij de strategie uit en begeleid
de de overdracht van het management
aan de lokale mensen. Nadat hij ook
deze 'opdracht' succesvol had afgerond,
ging Schonk op zoek naar een nieuwe
uitdaging. De functie van algemeen
directeur bij AT&T Brussel in België
wees hij van de hand en hij koos voor
Philips. 'Voor mij betekent het in korte
tijd op poten zetten van een afdeling
met nieuwe produkten een enorme uit
daging. Ik had al ervaring op diverse
fronten, maar ik had nog nooit een
"eigen" produkt gemaakt. Bovendien
sprak het risicovolle, het internationale

en het business-aspect van dit project
mij bijzonder aan.'

Geen robots maar individuen

In eerste instantie was de overstap
van de 'wilde' Italiaanse cultuur en de

vrije telecommunicatiewereld naar
Philips even wennen. 'Philips is een
onderneming waarbij structuren de
boventoon voeren. Wanneer je in zo'n
bedrijfscultuur je eigen visie wil imple
menteren, levert dit uiteraard de nodige
conflicten en discussies op. Maar als je
iets wilt veranderen in een organisatie,
is dat onontkoombaar. Regels die niet
bruikbaar zijn, moeten niet eindeloos in
stand worden gehouden, maar ter plek
ke om zeep worden geholpen. Hiermee
bedoel ik niet "rücksichtlos" te werk

gaan, maar kritisch zijn bij alles wat je
doet. Wanneer je de koffie uit de auto
maat bijvoorbeeld vreselijk vindt, zeg er
dan iets van en drink niet eindeloos
door. Ik verwacht deze kritische hou

ding ook van mijn medewerkers. Een
organisatie bestaat immers niet uit
structuren en robots, maar uit een

groep individuen. En die individuen
zijn prima in staat zelf beslissingen te
nemen. Daar hebben ze mij in 90% van
de gevallen niet voor nodig. Maar je
kunt hen hierbij wel de helpende hand
bieden. Dus, human asset management
in plaats van human resource manage
ment. Geef je mensen meerwaarde in
de vorm van cursussen, trainingen en
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De Russen kwamen!

Het Velt-team en vertalers die deelnamen aan de European Centurion Meeting.

Woensdagmorgen 22 november arriveerde een aantal Russische en Westerse
Philips-(co)managers van de Russische Beeldbuizenfabriek Velt voor een bliksembe

zoek op Eindhovense bodem. Alhoewel het gezelschap van de Velt-fabriek feitelijk niet
meer als 'extemaJ' beschouwd kan worden, was Oost-Europa specialist Dick de Graaf
van Extemal projects/special support (EPS) ook nauw betrokken bij het bezoek. De
projectmanager legt uit dat het van het grootste belang is dat de eenheid bevorderd
wordt tussen Velt en de anderen. Het 'kennismakingsbezoek' is dan ook niet alleen
een oppervlakkig gebeuren, maar zeker ook bedoeld als stimulans voor teamvorming.

door hen te coachen. Mijn mensen
moeten mee kunnen groeien. En dat
kan alleen door in mensen te investe

ren, door te proberen het maximale uit
je medewerkers te halen. Dit moet ech
ter wel in lijn zijn met wat een persoon
zelfleuk en nuttig vindt, want als
iemand geen lol heeft in z'n werk gaat
het zowel op het werk als privé mis. En
daar is niemand mee gebaat.'

Mixed team

Op dit moment bestaat de afde
ling van Schonk uit 50 mensen. Als
alles volgens planning verloopt, is dit
aantal binnen vijf jaar gegroeid tot
2.000-3.000. Alle type medewerkers
zijn dan vertegenwoordigd, van pro
duktiemedewerkers, ontwikkelaars,
financieel administratieve krachten tot

verkopers. 'Zie het maar als een mini
company in the corporate company.
Ons "eigen" bedrijf waarmee we een
perfect produkt gaan leveren', aldus
Schonk. Want dat Philips met de vlakke
beeldbuis gaat scoren daar is hij heilig
van overtuigd. 'De ontwikkeling van de
platte beeldbuis is op dit moment in

De delegatie bezocht een hele
week Durham en Strijp lIl.
Het bezoek startte maandag 20 novem
ber in Engeland, waar het vrijdags ook
weer eindigde. De beeldbuizen- annex
glasfabriek Velt in het Russische
Voronezh zal straks 20 inch buizen,
metalen onderdelen en glas fabriceren.
Qua business valt Velt binnen de BG
Display Components, onder de Region
Europe BST- smalllmedium, geleid
door Jim Smith vanuit Durham. Het

was Smith's taak om de Russen bij te
praten over smalllmedium, marktanaly
se en concurrentiepositie. Dinsdags
stonden planning, produktie, master
en business plannen centraal. Het
bezoek werd gecompleteerd door een
uitstapje naar Eindhoven. Dit, vanwege

volle gang. Ook zijn we druk bezig met
het uitstippelen van de juiste strategie.
Hierbij staan flexibiliteit en risico's dur
ven nemen centraal. Je praat immers
over een organisatie die op zeer korte
termijn moet worden opgebouwd en
die ook nog eens zeer snel moet groei
en. Ik denk echter dat Philips bij uitstek
geschikt is om succesvol op deze markt
te kunnen opereren. De vlakke beeld
buis vraagt immers kennis en ervaring
op het gebied van consumentenelektro
nika, televisies, elektronica en licht. En

dat zijn juist de vier gebieden waar
Philips bijzonder sterk in is. Maar ken
nis alleen is niet voldoende, een goed
produkt maak je alleen met goede men
sen. En daar ligt een belangrijk deel van
mijn taak. Ik wil een team samenstellen
dat ervoor gáát. Een club mensen die
samen met mij de uitdaging aandurft
om vóór het jaar 2000 een compleet
nieuwe beeldbuis op de markt te bren
gen. Een mixed team met ervaren men
sen, jonge mensen, vrouwen en mede
werkers uit andere culturen. Een team

dat een afspiegeling is van de maat
schappij en daardoor prima geschikt is
om mee in business te gaan.'

een Centurion-Europa meeting en ter
kennismaking met Eindhoven, ITC en
de Componenten-fabrieken. In
Eindhoven aangekomen, werd het

Harley Oavidson

Ondanks de zware taak die op
Schonk's schouders rust, blijft hij rustig
en optimistisch. Tachtig-urige werkwe
ken vindt hij onzin. 'Het gaat erom dat
je efficiënt en effectief werkt. Zo kun
nen en mogen vergaderingen niet lan
ger dan één uur duren. Als je er dan
nog niet uit bent, moet je een nieuwe
vergadering plannen. Praten moet een
doelstelling hebben, efficiënt zijn. Dat
geldt ook voor het nemen van beslissin
gen. Beslissingen uitstellen totdat je er
100% zeker van bent, werkt niet. Ten
eerste kun je nooit 100% zekerheid
krijgen en ten tweede kun je dan niet
meer snel en flexibel reageren. Als ik
een beslissing neem, zorg ik gewoon dat
ik de vinger aan de pols hou. Ik manage
het risico.' Niet alleen in z'n werk is

Schonk continu op zoek naar uitdagin
gen. Ook in z'n vrije tijd houdt hij van
afWisseling en avontuur. Als verwoed
zeiler brengt hij zijn vrije tijd het liefst
op het water door. Daarnaast toert hij
ook graag op de motor door het land.
'Maar dan wel op een Harley Davidson
hoor', merkt hij lachend op .

gezelschap allereerst verwacht voor de
Centurion-meeting in de Ruwenberg te
St.-Michielsgesi:el. Dit gedeelte van het
bezoek werd georganiseerd door
Daniëlle Josiassen en Total Quality
Manager Max van Vriesland. De
Russen presenteerden daar hun plan
nen, met het doel de Europese organisa
tie te mobiliseren voor support. Daags
erna stond er een rondleiding in het
Evoluon op het programma. Na afloop
hield Jos de Gast van EPS een toe
spraak, gevolgd door Hans de Deugd.

•
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Tot slot werden de gasten getrakteerd
op een produktdemonstratie in de
Demoruimte.

Gezellig?

Werd het bezoek niet verrast met

een uitje naar Amsterdam of iets anders
'gezelligs'? De Graaf: 'Ze kwamen niet
voor de gezelligheid. Er moest gewerkt
worden. En hard ook. Al zullen ze mis
schien wel een keer extra lekker hebben

kunnen happen.'
De Graaf betreurt het dat hij zelf niet

bij het bezoek kon zijn, omdat afspra
ken voor dezelfde periode in Voronezh
liepen. 'Als de ervaringen opgedaan tij
dens dit bezoek en de gemaakte afspra
ken straks in de fabriek in Velt voordeel

opleveren is het bezoek, wat mij betreft,
geslaagd.'

'Sagen blijven intrigeren'
Hubert Stalmans houdt luisteraars met 'uchteravonden' in de ban

'Het is een wondermooie dag in het jaar I 725. In de kleine Vlaamse gemeente Ekselloopt een bonte menigte mensen ach
ter een wagen aan. Op deze wagen staat een kooi met daarin een mooie, jonge vrouw. Elfkilometer lang "begeleiden" de schout,
pastoor, beul en andere dorpsbewoners de vrouw naar een afschuwelijk einde: de brandstapel.' Een klein gezelschap luistert
ademloos als Hubert Stalmans één van zijn vertellingen houdt.

Huub Stalmans samen met zijn jongste dochter als 'tonproaters '.

Hubert Stalmans, documentalist

bij de PPD, bereidt zich altijd grondig
op zijn vertellingen voor. Alle documen
ten die hij kon vinden over het verloop
van dit laatste heksenproces in de
Belgische geschiedenis heeft hij doorge
ploegd. Om de droge feiten heen, spon
hij een prachtig verhaal. Het vertellen
van verhalen heeft Hubert pas sinds drie
jaar tot hobby gemaakt. Toneel speeltIhij al van jongsaf aan. In zijn vrije tijd

: volgde hij de toneelacademie. Ook ver
maakte hij als 'tonproater' vijftien jaar
lang het publiek, de laatste vier jaar
samen met zijn jongste dochter.
Sinds een aantal jaren heeft de Belg zich
op vertellingen gestort. Het liefst houdt
hij zijn verhalen voor kleine gezelschap
pen. Uchteravonden noemt hij deze bij
eenkomsten. Stalmans: 'Uchteren is

waarschijnlijk een verbastering van het
woord ochtend. Vroeger zat men in de
winteravonden om het haardvuur en

vertelde elkaar verhalen, tot vroeg in de
ochtend.' Elke vertelling begint hij met
een korte inleiding. Hierin schets hij
een beeld van de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt. 'Mensen komen dan alvast
in de sfeer en kunnen zich beter inle
ven.'

Spookverhalen

Naast zijn heksenverhaal heeft de
Belg ook een aantal spookverhalen in
'portefeuille'. 'Eigenlijk kun je beter
spreken van sagen', vindt Hubert. 'Maar
dan wel sagen over gebeurtenissen die
zich een aantal eeuwen geleden hebben
afgespeeld. Sagen hebben de mensheid
overigens altijd al geïntrigeerd. Mensen
geloven ook nu nog in sagen. Denk
maar aan de "verhalen" die de ronde

doen over kinderen die in Eurodisney

verdwijnen om na een paar dagen met
een vers litteken op de buik weer op te
duiken. Het waarheidsgehalte van dit
verhaal over "organenhandel" is waar
schijnlijk nihil, maar toch vinden men
sen het "leuk" en spannend om te
horen. Dat wil ik ook met mijn vertel
lingen bereiken.
Vorig jaar zorgde Stalmans samen met
de plaatselijke toneelgroep voor een
waar spektakel in zijn woonplaats door
een wraakactie van de Duitsers in

Wereld Oorlog I na te spelen.
Twee jaar is hij met dit verhaal bezig
geweest. 'In WOl hebben de Duitsers in
ons dorp de complete wijk De Locht
met 28 boerderijen platgebrand. Tijdens
het SO-jarig bevrijdingsfeest vorig jaar
hebben we dit verhaal uitgebeeld. Naast
onze toneelgroep deden hieraan tachtig
figuranten en zelfs een aantal van de
nabestaanden uit De Lacht mee.' De

opvoering werd een doorslaand succes.
In plaats van de verwachtte 400 kwa
men er ruim 1.000 toeschouwers. 'Het

was onze bedoeling om de angst en ont
zetting van de toenmalige bewoners aan
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het publiek over te brengen. Om dit te
bereiken hadden de figuranten tussen de
toeschouwers plaats genomen èn op het
hoogtepunt van het verhaal, toen de
Duitsers in werkelijkheid de boerderijen
in brand staken, werden 28 vaten met
mutsaard (takkenbos) achter de
betreffende boerderijen aangestoken.
Het was net of deze vreselijke gebeurte
nis zich herhaalde. Iedereen was dood

stil en er hing een beklemmende sfeer.
Echte paniek brak gelukkig niet uit,
maar men was er wel even stil van.'

Collega's

Naast het vertellen van historische

verhalen regisseert Hubert toneelstuk
ken en staat hij zelf ook regelmatig op
de planken. Verder is hij bezig met een
historiek van een bedrijf dat binnenkort
haar lO-jarig bestaan viert. Maar ook
voor collega's laat Hubert zijn creativi
teit graag de vrije loop. Bij jubilea en
afscheid van naaste collega's staat er
meestal wel een persoonlijke Stalmans
vertelling op het programma.



Laatste Nieuws

Hoera!!!
Ook de EED heeft zijn ISO certificaat.
Op vrijdag 15 december, terwijl de persen voor
IIln Beeldll al draaiden, werden de laatste ISO
loodjes bij de EED gewogen. Laat in de mid
dag kwam het verlossende woord: de KEMA
vertegenwoordiger geeft de certificatiecommis
sie een positief advies om tot certificering over
te gaan. In gewoon nederlands betekent dat:

We hebben het gehaald!!

Helaas is het dus niet mogelijk om in dit num
mer uitgebreid verslag te doen; dat houdt u
nog tegoed van ons. De EED viert het behalen
van zijn certificaat op 15 januari, als afsluiting
van Customer Day. Plaats en andere details
krijgen de EEDIers langs de gebruikelijke ka
nalen te horen.

Frans Tol
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