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Op naar PQA-90!

EED geslaagd voor ISO 900 I

v.l. n. r. Michel Coenen met certificaat, Siep Schaafima,
Willy van Laarhoven en Bert Eggink.

In april 1994 gaf Hans de Deugd
de opdracht tot het succesvol implemen
teren van het kwaliteitssysteem volgens
150-900 I en het voornemen tot certifi
catie door de KEMA vóór einde 1995.
Dit zou dan tevens de basis moeten vor

men voor verdere verbetering van de
processen en de performance op weg
naar PQA-90, TQM en 'world c1ass deve
lopment'. De EquiPment Engineering
Division (EED) heeft zich aan haar belof
te gehouden. Vrijdag 15 december werd
de her-audit met positief resultaat uitge
voerd. Na a~oop van Customer Day
1996, maandag 15 januari, kon De
Deugd het officiële KEMA-certificaat
voor 150-900 I uitreiken aan Michel

Coenen. Zoals beloofd; het verhaal over
het bereiken van deze mijlpaal.

Het ISO-projectteam binnen de
EED werd gevormd door Willy van
Laarhoven en Siep Schaafsma, onder
leiding van Bert Eggink. 'Het gaat goed
met de EED', volgens Eggink: 'Wij
kennen de laatste jaren de luxe dat we
steeds meer opdrachten voor levering
van beeldbuizen-produkrieapparatuur
moeten uitvoeren. Om in een grote
organisatie, met een forse werkdruk een
kwaliteitssysteem op te zetten en in te
bedden, is niet niks. 'Het kostte bloed,

zweet en tranen', vertelt Eggink. In een
engineering groep moeten de ontwer
pers de nodige vrijheid krijgen om cre
atiefbezig te kunnen zijn. De kwali
teitsnorm vraagt om aan een aantal
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regels te voldoen en aan te tonen dat
men zich hier ook aan houdt. Het pro
jectteam had de moeilijke taak om de
werkzaamheden binnen de EED zoda

nig te beschrijven dat aan de norm
werd voldaan, waarbij toch de nodige
vrijheid van handelen overbleef. Op
deze manier werd een voldoende draag
vlak verkregen binnen de organisatie,
waarbij een groot aantal zaken werd
gevangen onder vakmanschap.
Moeilijke zaken waren het vastleggen
van de zogenaamde landkaart met daar
in vastgelegd de bedrijfsprocessen van
de EED en de procedures, werkinstruc
ties en kwaliteitsdocumenten bij deze
bedrijfsprocessen. 'In het bijzonder bij
het eenduidig vastleggen van de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkhe
den werden soms heftige discussies
gevoerd', aldus Eggink. 'Op papier ziet

het er vaak anders uit.'

In de afgelopen periode werden binnen
de EED vele zaken goed op de rit gezet.
Het ontwerpproces werd goed vastge
legd en zaken zoals ontwerp-review en
-vrij gave, werden, conform de ISO
norm formeler gedaan en beter ingebed.
Projecten worden gepland en met de
klant overeengekomen op basis van een
projectplan. Ook andere zaken, niet
direct door de ISO-norm gevraagd,
werden verbeterd zoals de logistieke
planning en de financiële projectsigna
lering.

Eenduidige voordeur

De EED heeft van het ISO-pro
ject vooral geleerd om de zaken in de
organisatie structureler aan te pakken,
opdat de klant een duidelijke kwaliteits

bewuste organisatie her
kent. Omdat het weinig
oplevert een gedocumen
teerd kwaliteitssysteem te
hebben dat in de praktijk
niet wordt nagevolgd,
heeft de projectgroep vanaf
het begin de verantwoor
delijkheid voor de bedrijfs
processen neergelegd bij de
proceseigenaren. De pro
jectgroep heeft hen tijdens
het opzetten van procedu
res maximaal ondersteund.
Voorwaarde was dat het

(zie verder op pag. 2)
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Redactioneel peP-presentatie in Koningshof groot succes

I

De kop is eraf, de sneeuw is voorbij, het
voorjaar lonkt, en we krijgen een nieuwe
BG-baas. Dat is zo ongeveer al schrijvend
mijn huidige beeld van onze beeldbuizen
business.Ik heb zin in de toekomst.

Met Customer Day '96 nog in het geheu
gen (alsu 't vergeten mocht zijn: wij fris
sen uw geheugen nog even op in dit num
mer) blijft natuurlijk altijd het attentie
sein: Is de klant ook tevreden? En zo niet,
wat kan ik daar aan doen?

Dat geldt voor onze beeldbuizenklanten
en -fabrieken, maar ook voor de redactie is
het tijd om u de vraag te stellen: 'Hebt u
nog wensen voor 'In Beeld'? Reacties zijn
alsvanouds welkom op RAF-I (in het
midden), bij onze meldpost Gerrie (RE-I)
of bij ieder redactielid of correspondent
die u in de gang mocht tegenko~en.

Gelukkig voorjaar!

Frans Tol

COLOFON

Redactieraad

Karel Arbouw RAD p
Cees van Dongen RO p

Theo Mellema RU p
Frans Tol (vz) RAF 1
Harrie Trum RAD 1/2

Redactiesecretariaat

Gerrie van Dooren- Janssen RE 1
84156

Correspondenten
Henk Gäken O&E RAD P
Hans Schweitz BTG TZ 3

Perer van den Boom PPD RAD 1/2

Henk van der Donk PPD RAD 1/2

Chanral v.d. Meijden CGF RA
Hein Guns CGF RD

André Jansen PPD RAF 1
Hans van Oeffelen PPD RAF 2

Leo Ringeling Security RA W
Frans Sanders EED RAU P

Maarren Scheffer PFE RAD 1 1/2

Ton van der Aa EED RAU 1

Roger Seys (vz) OR REp

Journalistieke produktie
Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,

Eindhoven, 040-21122] 1

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Mario Smulders

Leo Jonker

'De presentatie in Koningshof van
wat wij bij Display Components in
Eindhoven kunnen, mag een groot suc
ces genoemd worden.' Frans Tol die de
kans kreeg om Application Techniek in
een standje toe te lichten, leidt dit af uit
de reacties van de verschillende bezoe
kers van de Product Creation Process

show. Woensdag 31 januari kwamen de
hoofden van de drie strategy-boards van
de CMT- en de TVT-buizen een kijkje
nemen. Donderdag 1 februari was het
de beurt aan de PCP-leden en vrijdag
2 februari bezocht de PPD massaal de
show.

Op initiatief van Hans de Deugd en
Antoon Kolfschoten werd deze PCP

presentatie opgezet voor in totaal zo'n
driehonderd man. Het PCP-traject kent
een aantal fases. De eerste bestaat uit
informatie verzamelen, de tweede uit

selecteren en de derde is het keuzepro
ces van projecten en prioriteiten. Deze
show moest de betrokkenen bij PCP
voorzien van de nodige informatie.
Caterina Gianota (Marketing Commu
nications), maakte er samen met de
RAF-p secretaresses Ine Lazaroms en
Tineke van Heerenbeek, een originele
en goedlopende show van. De techni
sche Demo-ploeg en de standhouders
zorgden ervoor dat de techniek op rolle
tjes liep. In totaal waren er zo'n twintig
bemande (of bevrouwde) stands. Zo
waren onder meer Tilly Buteneers en

(vervolgpag. 1)
hun verhaal zou zijn onder het motto
'zeg wat je doet en doe wat je zegt'. ISO
is namelijk niets anders dan vastleggen
hoe je werkt, kijken in hoeverre dit
strookt met de norm en aantonen bij de
interne en externe audits dat dit strookt

met de praktijk.
Omdat de EED een interne leverancier

is die produktie-equipment levert bin
nen de BG Display Components, was
het moeilijk om een 'eenduidige voor
deur' voor de klant te definiëren. Nu is

in het kwaliteitssysteem duidelijk
omschreven dat uitsluitend de Externe

Zaken-groep de bindende afspraken
met de klant verzorgt. 'Uiteraard zal
Externe Zaken, voordat bindende

afspraken worden gemaakt, met de
interne kant van de EED afstemmen

wat zij kunnen toezeggen en realiseren',
verduidelijkt Eggink. 'De relatie met de
klant moet veel zakelijker worden.
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Angelina Siepel van Functional &
General Mfairs prominent aanwezig
met hun cursusaanbod. Gosse de Vries

liet zien dat hij een echte goeroe
genoemd kan worden op het gebied van
contrast.

Gosse de vries (I) legt het fijne van con
trast uit.

Stukje motivatie

Gezien het succes, verwacht Tol

dat een dergelijke tentoonstelling een
gewoonte wordt, naar voorbeeld van de
jaarlijkse research exhibition van het
Natlab. 'Het brengt een stukje motiva
tie voor alle betrokkenen en het is bui

tengewoon aardig en nuttig om op deze
manier iets van andermans vakgebied te
vernemen en tevens een staaltje van je
eigen kunnen te laten zien.'

Zodanig dat hij er op kan vertrouwen
dat de gemaakte afspraken worden
nagekomen. '

Volgende doel

Eggink: 'Wil de EED de uitdagen
de doelstellingen in de komende jaren
realiseren, dan moet men alles de eerste

keer goed doen. Dit geldt zowel in de
ontwerpfase als de maak- en installatie
fase. Ook de capaciteitsplanning moet
hier zorgvuldig worden gepland om
problemen te kunnen herkennen en er
passende oplossingen voor te vinden.
De manier waarop dit allemaal moet
gebeuren ligt voor een groot deel vast in
het kwaliteitssysteem. De norm is het
startpunt. Van hieruit moeten wij onze
bedrijfsprocessen verbeteren. Kwaliteit
is continu verbeteren. In het verlengde
van de ISO-kwaliteitsnorm ligt dan ook
ons volgende doel: PQA-90.'



DCE gaat voor Gezondheid

Ook jonge mensen worden
voortaan gekeurd

Gezondheid is een groot goed. Dat
vindt iedereen. Display Components
Eindhoven wil haar medewerkers helpen
om vooral gezond te blijven. Hiertoe
wordt sinds jaar en dag onder andere
het Gericht Periodiek Onderzoek uitge
voerd onder vijftigplussers. 'Vanaf nu zal
iedereen een vergelijkbaar onderzoek
ondergaan', vertelt bedrijfsarts jan Boer.
De nadruk van dit Periodiek Arbeids

gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
ligt op preventie van klachten en aan
doeningen en bestaat uit het invul/en van
vragenlijsten en metingen aan de deelne
mer. Deelname is gratis en gebeurt op
basis van vrijwilligheid. De uitslag valt
onder het beroepsgeheim van de arts.

De vragenlijsten gaan over onder
werpen als gezondheid, werk, lichame
lijke belasting en arbeidstevredenheid.
De metingen bestaan uit: corpulentie
(de verhouding gewicht/lengte), alco
holconsumptie, cholesterol, bloeddruk
en roken. Op basis van de metingen
wordt een risicoscore vastgesteld op het
krijgen van een hart- of vaatziekre. Het
resultaat van de PAGO-aanpak ver
schaft ook inzicht in de geestelijke- en
lichamelijke belasting van de medewer
ker. Bovendien geeft het informatie

over arbo-aspecten, arbeidstevredenheid
en motivatie. 'Je kunt er tijdig bij zijn
om mensen te adviseren als het mis

dreigt te gaan. Ook de werkgever kan
op grond van dergelijke signalen wor
den geadviseerd', aldus de bedrijfsarts.
Elke medewerker, die aan het onder

zoek deelneemt, krijgt een persoonlijke
terugkoppeling van de resultaten. De
werkgever krijgt een groepsrapportage
over zaken die van belang zijn, zoals bij
voorbeeld lichamelijke en/ of geestelijke
belasting. Groepsrapportages kunnen
alleen plaatsvinden als de groepsgrootte
zodanig is dat de individuen niet her
kenbaar zijn', legt Boer uit. 'Voor alles
blijft het beroepsgeheim van kracht. Je
kunt sommige zaken beter kwantifice
ren, dan we tot nu toe gewend waren.'
De arbo-dienst hoopt dat ook de ver
antwoordelijke afdelingsleiding iets
doet met de signalen en de rapportages.

Positieve resultaten

Wie zich afvraagt waar dit massale
onderzoek ineens vandaan komt, moet
artikel 24A van de nieuwe arbowet

maar eens lezen. Dit bepaalt dat de
werkgever verplicht is alle werknemers
in de gelegenheid te stellen om perio-

diek een arbeidsgezondheidskundig
onderzoek te ondergaan. Display
Components Eindhoven is niet het eer
ste Philips-onderdeel waar deze keuring
voor jongeren wordt uitgevoerd.
Inmiddels zijn er al positieve resultaten
te melden uit Best, Hilversum en

Heerlen. Dr. Boer: 'Zo kon bijvoor
beeld iemand uit een hogere vakgroep
voor wie het werk veel te zwaar was, tij
dig opgespoord worden. Hiermee werd
een langdurige uitval voorkomen.'

Bedrijfiarts dr. Jan Boer (l) meet de
bloeddruk van Gerard Hüskens.

I

Roken aan banden binnen DCE

Roken staat in onze maatschappij
ter discussie. Bijvoorbeeld in Ann Arbor
wordt helemaal niet meer gerookt. In
Hua Fei idem dito. In Dapon voelt de
roker zich in een ommuurd binnen

plaatsje dat fungeert als een gedoogzone
waar gerookr mag worden, net een
gevangene die gelucht wordt. 'Op korte
termijn zullen hier niet zulke strikte
maatregelen gaan gelden', verwacht
plantmanager Wilbert van der Eijk.
'Maar er komt een tijd dat ook hier
strengere regels zullen worden opge
steld.' Deze maand wordt alvast een

aanzet hiertoe gegeven. Op sommige
plaatsen is dan een rookverbod van
kracht. Van der Eijk: 'De arbo-wet
vraagt van de werkgever om er alles aan

te doen om een veilig werkklimaat te
scheppen voor de werknemer. Daar
hoort ook een schone lucht in de werk

omgeving bij.'

Vanaf 1 maart is de kantine op RAF5
rookvrij. In de kantines op RAD en RA
komen rookvrije zones, met behulp van
ventilatiesystemen. In de conferentieka
mers mag niet meer gerookt worden.
Roken op de kantoren is in principe wel
toegestaan, in overleg met de kantoor
genoten. Ook in de gangen mag een
sigaretje worden opgestoken.
Zelf is Van der Eijk een matige roker
die in de huiselijke kring graag een
sigaar rookt. Hij wil niet al te strenge
regels uitvaardigen. 'Het is een kwestie
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van geven en nemen. Een roker beseft
best dat zijn gedrag voor een niet-roker
onprettig is.' De sigarettenautomaten
blijven voorlopig staan in de kantine
van RA. 'Roken blijft ieders eigen ver
antwoordelijkheid. Als werkgever moet
je ook niet al te betuttelend optreden,'
vindt Van der Eijk.
Bedrijfsarts Jan Boer gaat verder. Hij is
de grote stimulator achter het anti
rookbeleid. Momenteel wordt gedacht
over een ontmoedigingscampagne tegen
het roken, waar in eerste instantie
medewerk(st)ers van de Central Gun

Factory op basis van vrijwilligheid aan
kunnen deelnemen. Een extern advies
bureau zal methodes aanreiken om het

roken terug te dringen.



Customer Day 1996

Van collectieve brainstorm tot
vragenspel

Het team van (v.l.n.r.) Bert v.d. Boom, Flip Doorschot, Henk v. Trigt, Nicolette Zorn,
Claudia v. Lieshout en Angelina Siepel hadden er wel zin in tijdens Customer Day.

I

Customer Day is inmiddels al weer
bijna twee maanden achter de rug. Alle
afdelingen met uitzondering van de
Kleine Serie Fabriek en de Central Gun

Factory namen aan deze vierde
Customer Day deel. De invulling van
deze dag werd ditmaal aan de afdelin
gen zelf overgelaten. Dit bleek een goede
zet. Om de reacties te peilen, maakte 'In
Beeld' een rondje langs de verschillende
Customer Day-coördinatoren.

Zorg dat je je oude afspraken per
fect hebt afgerond, voordat je nieuwe
afspraken maakt. Dat was de opdracht
die manager EED, Michel Coenen, zijn
medewerkers in zijn openingsspeech
meegaf Het vervolg van Customer Day
verliep voor de EED-ers volgens het
standaard stramien. De reacties op de
werkbladen waren volgens coördinator
Henk Pos niet onverdeeld positief 'Het
invullen was vrij omslachtig. Hierdoor
ging veel informatie verloren.' Positief
aan deze werkbladen vindt hij de com
binatie van zachte en harde factoren.

'Zakelijke successen kunnen immers
niet los van de persoon worden gezien.'
Maar de EED doet meer met Customer

Day. Elk jaar houdt zij een enquête om
de tevredenheid van zowel haar interne
als externe klanten te meten. De score

bij de externe klanten, de IPC's,
bedroeg dit jaar 65%. Pos: 'Ons doel
van 75% hebben we niet gehaald. Op
zich verklaarbaar, omdat veel verbete

ringen die we in de loop van het jaar
hebben ingevoerd voor de klant nog
niet merkbaar zijn. Bovendien hadden
we de lat ook wel erg hoog gelegd.
Maar we zullen de schouders eronder

zetten om deze score volgend jaar wel te
bereiken.'

BG Headquarters kiest voor
'open aanpak'

BG Headquarters koos voor het
standaard Customer Day programma.
'We hebben hier wel een eigen draai
aan gegeven', vertelt coördinator Jeroen
van Kempen. 'Een open aanpak stond
bij ons centraal. We wilden dat iedereen
in dezelfde ruimte actief zou zijn.

Daarom hadden we alle activiteiten

geconcentreerd in de hal van RAF-p.'
De verschillende werkgroepjes moesten
zelf een discussieplekje in de hal 'vero
veren'. Het was voor de deelnemers dus

improviseren geblazen. 'En dat is ze
goed gelukt', vertelt Van Kempen.
'Zowel het ontbreken van de gebruike
lijke tafels en stoelen als de benodigde
hulpmiddelen werd opgelost. Zo plak
ten de meeste werkgroepjes bij gebrek
aan een bord hun werkbladen maar op
de muur.'
'Ook de deelnemers zelf vonden deze

open aanpak een prima zet. Dat bleek
wel uit de reacties die we na afloop kre
gen', aldus coördinator Van Kempen.

Phosphoren evalueert in
Philips-blauw

In tegenstelling tot eerdere berichten,
maakte Phosphoren tijdens Customer
Day geen gebruik van de CD-i 'Werken
aan The Winning Company'. 'Dit was
inderdaad wel de bedoeling', vertelt
coördinator Wil Luijks, 'maar het verg
de tèveel voorbereidingstijd. We hebben

daarom !?ewoon aan ~et "standaardpro
gramma meegedaan.
De kritiek dat er doorgaans te weinig
terugkoppeling is, heeft Ce es van
Dongen, manager van Phosphoren, ter
harte genomen. In zijn openingsspeech
haakte hij in op de evaluatie van
Customer Day 1995. Alle verbeteringen

die sindsdien waren gerealiseerd, zette
hij voor zijn luisteraars op een rijtje. 'En
dat bleken er toch heel wat te zijn',
aldus Luijks. 'Ook voor Customer Day
'96 staat een soortgelijke actie op het
programma. We zijn op dit moment
bezig met het inventariseren van de op
de werkbladen aangegeven verbeterin
gen. Uit deze lijst wordt door het
management een selectie gemaakt.
Werkgroepjes gaan hier vervolgens mee
aan de slag.'
De evaluatie van deze vierde Customer

Day vulde Phosphoren op geheel eigen
wijze in. Het wel of niet dragen van het
blauwe Customer Day-shirt aan het
einde van de dag gaf de stemming weer.
Alleen de medewerkers die deze dag als
positief hadden ervaren, tooiden zich in
Philips-blauw. De verwachte 'blauwe
zee' bleef uit. Slechts 40% van de

medewerkers oordeelde positief. De
'negatieve' reacties hadden volgens
Luijks allemaal ongeveer dezelfde
teneur: 'Teveel een herhaling van de
vorige Customer Day'.

Ideaal middel

'Customer Day is een ideaal mid
del om gedurende één volle dag met de
hele groep te brainstormen. Zo'n kans
grijp je met beide handen aan. Want als
je daar niks uit krijgt, ben je in mijn
ogen een slechte manager', vindt intern
bedrijfskundige Maarten Durville. De
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De techniek was dit jaar prima
voor elkaar. Dat het nogal wat vergt om
twintig kijklokaties van spullen te voor
zien, spreekt voor zich. Customer Day
manager en -coördinator voor Hulp- en
Stafafdelingen, Karel Arbouw is tevre
den. Zelf heeft hij niet meegedraaid
met Customer Day. Wel heeft hij kun
nen vaststellen dat deze dag een saam
horigheidsgevoel schept. Alleen vraagt
hij zich af of het vele werk en de kosten
die deze dag met zich meebrengt, wel
opwegen tegen de baten. Ook denkt
Arbouw dat Customer Day aan een
nieuwe formule toe is. 'Vooral de groe
pen die afweken van het voorgeschreven
programma gingen met veel meer
enthousiasme aan de slag, zoals de
PPD.' Zelf zou Arbouw het leuk vinden

om een soort Endemol-achtige show
rond Customer Day op te zetten. Een
grote tent voor iedereen, in plaats van
twintig kijklokaties.

TZ als positief ervaren. Andere jaren
waren die bijeenkomsten erg massaal in
de kantine van TAM.' De groepsleider
Quality, Assurance en Planning is niet
de enige die tevreden is over het verloop
en het rendement van Customer Day.
Uit de aan het eind van de dag uitge-
voerde enquête blijkt dat de BTG-deel
nemers deze Customer Day gemiddeld
met een acht waarderen. Zeventig man,
aangevuld met Applied Technology
Glass uit Aken, bogen zich over de

communicatie naar de fabrieken en over 5
de mogelijke verbeteringen bij het voor
bereiden van fabrieksproeven. Ook
kwamen nog enkele interne onderwer-
pen aan bod. De follow up gebeurt

-zoal~ afgesproken- tijdens de town
meetmgs.

Vernieuwing noodzakelijk

'Deze Customer Day is effectiever
dan de voorgaande, omdat de gevraagde
activiteiten binnen de te beïnvloeden

werksituatie van de deelnemers lagen',
vindt JooP Nagelkerke van Basic
Technology Glass. 'Vroeger was het
meer een oriëntatie naar de klant. Als

ontwikkelafdeling, zoals wij, zit je daar
iets verder van af Het thema was nu

zodanig dat je condities kunt versterken
om vanuit de eigen sterkte beter te kun
nen reageren. Bovendien hebben we de
beslotenheid van de conferentiekamer

Knusser en effectiever

'Binnen de ESO is de klantendag
positief ervaren', vertelt Ron Peeters,
Customer Day-coördinator voor de
European Sales Organisation. 'We heb
ben niet met de worksheets gewerkt,
omdat wij het zinvoller vonden om de
gelegenheid te benutten om goed naar
de processen te kijken, die voor de Esa
van belang zijn. Bovendien wilden wij
een begin maken met PQA-90.' De dag
heeft resultaat opgeleverd. De ESO
processen zijn in kaart gebracht en de
'eigenaren' van PQA-90 criteria werden
benoemd. Deze 'eigenaren' zijn tevens
de 'trekkers' van de verbeteringsplan
nen, behorende bij de PQA-90 criteria.
Peeters vindt Customer Day een nuttige
aangelegenheid, omdat 'het altijd aardig
is om de President te horen.' Binnen de

ESO bieden de maandelijkse kwaliteits
vergaderingen de mogelijkheid de
Customer Day afspraken te vervolgen.

Positief ervaren

,·c.),\ .90

The winning team van het PPD-spel. V.l.n.r. Mark op den Buijsch, Nico Berghs, Cees
Kortekaas en Edward Maesen.

schouders boven uit,' aldus Zeelenberg.
'De spelvorm werd gekozen om ieder
een duidelijk te maken dat PQA-90 in
het verlengde ligt van ISO. En hoe deze
twee passen binnen de PPD.'

Eind vorig jaar behaalde de PPD
het ISO-certificaat. Toen werd meteen

aangekondigd dat PQA-90 de volgende
mijlpaal zou moeten worden voor de
ontwikkelorganisatie. Customer Day
werd aangewezen als introductie-dag
voor dit nieuwe, groots opgezette kwal i
teitsverbeteringsprogramma van Philips.
In de vorm van een spel kon iedereen
kennismaken met alle' ins- en outs' van

PQA-90. Het idee werd opgepikt bij
Philips Nederland. Larisa Camfferman,
Frans Verkooijen en Hans Zeelenberg
sneden het toe op de werksituatie van
de PPD, daarbij ondersteund door
velen. 'In de loop van de dag werden de
deelnemers onder aanvoering van veer
tig spelleiders steeds enthousiaster', ver
telt Zeelenberg. Vijf rondes werden
gespeeld met tussendoor aan het
'groepsgevoel appellerende rode draad
vragen'. Hiermee konden de scores
opgevijzeld worden. En zoals een echt
spel betaamt, is er natuurlijk ook een
winnaar. 'Het beste team bestaande uit:

Nico Berghs, Mark op den Buijsch,
Cees Kortekaas en Edward Maesen van

RasteriConvergence stak er met kop en

PPD speelt spel

O&E-man is dan ook uiterst enthou
siast over het resultaat van Customer

Day. New Display Technologies
(NDT), de groep waarvoor Durville als
coördinator optrad, concentreerde zich
tijdens Customer Day op de vraag 'wie
is onze Idant' en de mogelijke verbete
ringen. NDT volgde wel het plenaire
gedeelte, maar na de daginleiding van
Leo Schonk, ging deze groep haar eigen
weg. Dit, om het programma meer op
het dagelijkse werk toe te kunnen spit
sen. 'We hebben een soort collectieve

brainstorm gedaan met 65 man. Vooraf
hebben we drie projecten gedefinieerd
en met zijn allen bekeken hoe we die
het beste kunnen uitvoeren', legt
Durville uit. Deze drie projecten zijn:
het op korte termijn perfecte prototypes
realiseren, een zo goed mogelijke pre
sentatie naar buiten en hoe bereiden wij
ons voor op de lange termijn. Elke
groep maakte een rondje en kon onder
wijl kennisnemen van wat.de voorgaan
de groepen hadden bedacht, om dit ver
volgens te verbeteren of aan te vullen.
De follow up is in handen van drie pro
jectleiders. Peter Martens, Sjaak
Deckers en Christiaan Boland gaan aan
de slag met de ideeën. Vrijdag 9 fe
bruari gaven zij al per project een pre
sentatie voor de totale club met een toe

lichting op de toepasbaarheid ervan.
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Photo-image vat alles in één
plaatje

Een foto realistische tekening van een beeldbuis.

Sommige mensen doen hun werk
met meer dan gemiddeld plezier. Zo ook
Jeroen van Engelshoven, Paul Daamen
en Edward Maesen. Samen met André

Schreuder en Mario van Dijk vormen zij
het team dat erin geslaagd is om hun
activiteiten in één computerplaatje vast
te leggen. Alle onderdelen van een buis;
het kanon, het glas, het masker en de
de~ectie-unit zijn full colour gevat in een
Photo-image plaatje. Vanuit een CAD
(Computer Aided Design)-model is het
nu mogelijk om een foto realistisch plaat
je te maken van een nog niet bestaand
produkt: 'Virtual Reality'.

Maar het gaat eigenlijk niet om
het mooie plaatje. Uiteraard is het
maken van een mooi plaatje een fraaie
afsluiting van het ontwerp proces, nadat
alle onderdelen van een beeldbuis in

CAD gemodelleerd zijn. OntwerpenImet CAD, waarvoor binnen ITC het
pakket Unigraphics veel gebruikt
wordt, maakt het mogelijk om snel
accurate ontwerp informatie tussen de
ontwerpers van de verschillende afdelin
gen uit te wisselen. Men haalt bij elkaar
de verschillende files op om zijn eigen
werk uit te kunnen voeren. Zo wordt

een inwendige magnetische afscherm
kap ontworpen op basis van de conus
informatie. Ook worden de CAD-files

doorgegeven aan de equipment makers,
die hierdoor meteen aan de slag kunnen
om bijvoorbeeld glaspersen te ontwer
pen. Daarnaast kan het CAD- pakket

zelf testen of alle onderdelen goed op
elkaar passen (Interference check).
Verdere opties zijn het 'stereolitogra
fisch' maken van een eerste prototype
in plastic: een CAD-file wordt naar het
CFT gestuurd dat hiervoor over een
speciale machine beschikt. Bovendien
bevordert de vervanging van het papie
ren archief door een elektronisch

archief, de data-toegankelijheid. De
elektronische files die met Unigraphics
tot stand komen, worden gebruikt om
met ontwerpen sneller aan de slag te
kunnen. Zo kan de fabriek in Aken op
basis van een Unigraphic-file direct met
de NC-machines in actie komen. Ook

de gereedschap makerij werkt niet meer
op basis van tekeningen, maar op basis
van de computerfile. Het Photo-image
team verwacht dat de traditionele

papieren tekening geheel komt te ver
vallen. De voordelen van een computer
tekening zijn vele malen groter; ze heb
ben minder kans op fouten en het
werkt veel sneller.

Tastbaar model

Glasontwerper Daamen gebruikt
de methode niet om te ontwerpen,
maar wel om het produkt te controle
ren. Zo geeft de Interference-check uit
sluitsel of iets wel of niet past.
Bovendien maken set-makers dankbaar

gebruik van driedimensionale model
len. Zij kunnen de zaak hiermee één op
één overnemen. Wat volgens hem ook

speelt, is dat deze high tech-ondersteu
ning mensen vroegtijdig lekker maakt
voor een bepaald ontwerp. Maesen
vindt het ook een handige manier om je
archief te optimaliseren. Ook is het
mogelijk om al in een vroeg stadium
een stereo lithografie te maken. 'Op
grond hiervan zijn ze bij CFT in staat
om een tastbaar model in kunststof te

produceren. Je kunt dan gemakkelijk
zien of alle afzonderlijke onderdelen in
elkaar passen.'

Gouden hoekjes

Toen de vier segmenten die in het
Photo-image-project deelnamen zover
waren dat ze hun eigen onderdeel in
een plaatje hadden gevat, moest het nog
geprint worden. De vraag was of dit 'in
huis' zou moeten gebeuren of niet. Een
extern bureau bleek niet de juiste oplos
sing. Van Engelshoven: 'Zelf waren we
veel beter thuis in de materie. Dankzij
Tom Verrijk is van het proefpakket
UG-photo na evaluatie een permanente
licentie aangevraagd.'
Uiteindelijk is het groepje enthousiaste
lingen anderhalve dag bezig geweest om
alle onderdelen tot één plaatje in elkaar
te schuiven. 'Er komt toch heel wat bij
kijken', zegt Van Engelshoven. Als een
fotograaf moet je aan het werk om de
juiste belichting te krijgen. Je moet
rekening houden met reflecterende
eigenschappen, om alles zo natuurge
trouw op het beeld te ktijgen. Je moet
spelen met layout, licht en materiaalei
genschappen. Het resultaat mag er zijn.
Om de realiteit zo goed mogelijk te
benaderen moest er iets geïmproviseerd
worden. Zo is in de elektronische versie

de krimpkap van zilver en de hoekjes
zelfs van goud. De mannen hebben veel
plezier beleefd aan hun samenwerking
en spreken zonder uitzondering van een
geslaagde werkwijze. Zo vindt Maesen
het 'hartstikke leuk om met Photo

image te werken' en Daamen vindt het
'dankbaar materiaal'. Van Engelshoven
verwacht een soort vliegwieleffect als op
grote schaal duidelijk wordt wat er alle
maal mee kan. Ook In Beeld ontdekte

al het gemak van Photo-image. Het
logo op de voorpagina werd in elkaar
gezet door Paul Daamen.
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'Rode Zone' moet parkee •...
problemen oplossen

Nieuwe fietsenstalling hoger èn droger
Zal ik met de fiets of de auto naar het werk gaan? Dankzij de nieuwe fiet

senstallingen op het terrein valt deze keuze voortaan misschien iets vaker in het
voordeel van de fiets uit. Bijna alle oude fietsenstallingen op ons complex zijn
inmiddels vernieuwd of worden in 1996 vernieuwd. En dat was zeker geen over
bodige luxe. In de oude stallingen stonden de fietsen vaak zo dicht opeen dat je
samen met je eigen fiets ook die van je buurman uit het rek trok. Ook je hoofd sto
ten of een nat pak krijgen door het ontbreken van goten was aan de orde van de
dag. 'Deze problemen behoren met de nieuwe fietsenstallingen tot het verleden:
legt projectleider van de SAS, Eef de Jong uit. 'De nieuwe stallingen zijn een stuk
hoger, hebben goede goten en een goede verlichting. Bovendien hebben we rekening
gehouden met het flit dat steeds meer mensen met een sportfiets naar hun werk
komen. Zij kunnen deze in een apart 'hanggedeelte I kwijt. Ook voor bromfietsen
en motoren is een speciale plaats ingeruimd. I

Sinds I februari is er voor de auto
bezitters op ons erf een en ander veran
derd. Zo is de poort aan de Koenraad
laan voortaan gesloten voor automobilis
ten, ftetsers en motorrijders. Zij kunnen
alleen nog via de hoofdingang RAW het
complex op en af. 'Uit beveiligings-oog
punt is één toegang beter, legt hoofd
bewaking complex R en T, Leo Ringeling,
uit.

Maar er zijn nog meer zaken
gewijzigd. Het parkeerterrein
Elburglaan is uitgebreid met het nieuwe
parkeerterrein RG. Deze parkeerterrei
nen tezamen zijn omgedoopt in de
'Rode Zone'. In aantallen betekent dit

een aanwinst van 160 parkeerplaatsen.
Was deze uitbreiding ook echt nodig
vroeg In Beeld aan Jan van Hedel, pro
jectmedewerker bij de SAS. 'Het parke
ren op het complex liep de laatste tijd
behoorlijk uit de hand. De parkeerter
reinen rond de gebouwen stonden elke
dag bomvol. Bezoekers konden hier
door vaak hun auto niet meer kwijt.
Daarom is besloten parkeren bij de
gebouwen alleen nog maar toe te staan
voor staf- en directieleden, bezoekers en
medewerkers die hun auto meerdere

keren per dag nodig hebben.' Alle ande
re medewerkers kunnen hun auto op de
Rode Zone kwijt. Zij krijgen hiervoor
een rood/groen parkeerplaatje, dat zij
zichtbaar achter de ruit moeten plaat
sen.

Een deel van hen komt namelijk door
gaans met fiets, openbaar vervoer of
rijdt met collega's mee. Waarschijnlijk
hebben ze voor die ene keer dat ze toch

met de auto willen komen zo'n plaatje
aangevraagd. '

Extra controle

Is dit pasjessysteem ook water
dicht? Waterdicht is volgens Van Hedel
een groot woord, maar een aantal voor
de hand liggende problemen zijn wel
ondervangen. Zo zijn alle rood/groene
parkeerplaatjes voorzien van een volg
nummer en van het kentekenbewijs van
de auto. Wanneer iemand met zo'n

plaatje zijn of haar auto verkeerd op het

complex parkeert, wordt het plaatje
ingenomen en de directie en afdelings
leiding wordt ingelicht. Om regelmatig
controles hierop uit te kunnen voeren,
zet de bewaking extra mensen in.
Voor de vrouwelijke medewerkers van de
Central Gun Factory geldt geen rood/
groene kaart. Zij mogen hun auto's bij
gebouw RA en RAU blijven parkeren.
Ringeling: 'Wij vinden het niet verant
woord om de dames, die in ploegen
dienst werken, in het donker van RA

naar een verlaten parkeerplaats te laten
lopen.' Tot slot drukt hij de medewer
kers nog één ding op het hart. 'Met
meer auto's op het complex neemt ook
de kans op verkeersonveilige situaties
toe. Houd je dus aan de verkeersregels!'

•

Allemaal tegelijk

Voor sommigen betekent deze
nieuwe maatregel dat zij iets verder
moeten lopen, maar het heeft ook een
belangrijk voordeel. De auto's staan op
een verharde en bewaakte parkeerplaats
en iedereen kan nu zijn auto op het
complex kwijt. Of dit laatste in de
praktijk ook echt haalbaar is, kan
Ringeling op dit moment nog niet voor
100% zekerheid zeggen. 'De Rode
Zone telt 360 parkeerplaatsen en we
hebben tot nu toe ongeveer 500 aanvra
gen voor een rood/groen parkeerplaatje.
Wanneer alle bezitters van dit parkeer
plaatje ook daadwerkelijk tegelijkertijd
met de auto komen, hebben we een
probleem. Ik verwacht dit echter niet.

Een nat pak halen is er niet meer bij in de nieuwe fietsenstallingen.
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Riet en Gerard van der Wijk:

Goed vlechtwerk levert de
meeste klanten op

Gerard van der Wijk zorgt op verzoek voor een strak zitvlak je.
I

Stoelenvlechten. Dit woord heeft voor
menigeen een nostalgische klank en doet
denken aan vervlogen tijden. Toch telt
Eindhoven en directe omgeving nog drie
bedrijfies waar men deze ambachtelijke
handenarbeid dagelijks uitoefent. Eén
van deze bedrijfies is 'De StoeIenvlecht
ster' in de Eindhovense wijk Tongelre.
Hier maken Riet en Gerard van der Wijk
kapot en versleten vlechtwerk van stoe
Ien, tafels en fauteuils weer pica bel/o in
orde.

Het vlechtwerk zelf wordt door

Riet van der Wijk gedaan. 'Dit is nauw
keurig werk waar je fijne vingers voor
moet hebben. Dus dat laat ik liever aan

Riet over', vertelt Gerard van der Wijk.
'Ik beperk me tot het voorbereiden en
afwerken: schroeven eruit halen, het uit
elkaar halen en later weer in elkaar zet
ten van de meubels en het beitsen van

het vlechtwerk. En daar heb ik mijn
handen al aan vol, want ik heb ook nog
eens een full time baan bij Philips.' Van
der Wijk werkt op de Meetkamer van
Glass & Coatings op RAF 2. Menig
collega heeft z'n kapotte sroelzitting al
bij de familie Van der Wijk gebracht.
'Vorige week stonden er toevallig twee
"oud"-Philips medewerkers tegelijker
tijd op de stoep. Het leek wel een reü
nie', aldus Van der Wijk.

Handig en enthousiast

Mgelopen jaar vierde 'De Stoelen
vlechtster' haar 12,5- jarig bestaan.
Stoelenvlechten doet Riet van der Wijk
echter al bijna twintig jaar. Ze leerde
het vak van haar toenmalige buurman
de heer Gigold. 'Handenarbeid was
altijd al een hobby van me', vertelt Riet.
'En toen ik mijn werk als gezinsverzorg
ster had beëindigd, heb ik mijn buur
man gevraagd of hij mij het vlechtvak
wilde leren. Hij heeft me opgeleid en
alle kneepjes van het vak bijgebracht.
Zeven jaar heb ik met plezier bij hem
gewerkt.' Is dit werk voor iedereen weg
gelegd? 'In principe wel, maar je moet
wel handig zijn èn er echt zin in heb
ben, anders lukt het niet. Want eer je de
verschillende vlechtvaardigheden onder

de knie hebt, ben je toch al snel een
paar jaartjes verder.'

De 'vlecht-tip'

Toen buurman Gigold met 'pen
sioen' ging, besloten Riet en Gerard
hun eigen bedrijfje op te richten. Zij
startten op zolder, maar later 'verhuis
den' ze al snel naar een ruime werk

plaats achter in de tuin. 'En als het
warm is, ben ik lekker buiten aan het

werk', zegt Riet.
Iedereen kan met kapotte of versleten
vlechtwerken van meubels bij de Van
der Wijks terecht. De meest gebrachte
stoelen zijn de thonets en biedemeijers.
Alle soorten vlechtwerk zijn mogelijk,
van biezen, papercord, rotan, pitriet tot
wikkelband en vlechtband. 'Biezen zijn
afkomstig uit eigen land, de rotan komt
uit Indonesië. De schil van de rotan

stengel wordt gebruikt voor wikkel band
en vlechtband', legt Gerard uit. 'En als
de schil eraf is, houd je pitriet over.'
Bij bezichtiging van de werkplaats blijkt
een groot deel van het vlechtmateriaal
buiten onder een afdak opgeslagen.
'Vochtig weer is ideaal', aldus Riet. 'De
vlechtband moet namelijk nat zijn,
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anders is het niet

soepel genoeg om te
vlechten. En wan
neer het vlechtwerk

klaar is en opge
droogd, krimpt het
iets waardoor het

weer goed strak zit.'

Deze uitleg .levert
tevens een tlp van
Gerard op. 'Stoelen
met een vlechtwerk

zitting die een beet
je "golft", kun je
aan de onderkant
nat maken met een

plantespuit. Je laat
'm vervolgens een
nachtje drogen en
voilà 's ochtends

heeft je stoelzitting
weer een strak zit

vlakje.'

Creatie èn communicatie

Naast reparaties geeft het
Tongelrese bedrijf ook regelmatig
vlechtwerkdemonstraties op scholen,
meubelzaken, markten en braderieën.
Deze demonstraties leveren vaak weer

nieuwe klanten op. Ook adverteren ze
regelmatig in de regionale bladen. Maar
mond tot mond-reclame blijft voor hen
het allerbelangrijkste. 'Goed werk afle
veren, dat levert gewoon het meeste
werk op.'
Het merendeel van de klanten is parti
culier. Maar ook een restaurant, zieken
huis en zelfs de koster van de Paterskerk

klopt regelmatig bij de Van der Wijks
aan. 'Dat is ook het leuke aan dit werk',

vindt Riet. 'Je bent creatief bezig, maar
je hebt daarnaast ook nog eens contact
met verschillende soorten mensen.

Iedereen maakt wel een praatje en vaak
krijg je zelfs de complete historie van
een tafel of stoel te horen. '

U vindt 'De Stoelen vlecht ster ' in de
Paulus Potterstraat 19 in Eindhoven.

Telefoon: 0402448212.


