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Frans de Bruijne nieuwe BG-manager

,Active in partnership'!

Frans de Bruijne: 'Positie op wereldmarkt versterken. '

Voor wie niet direct betrokken is bij de beslissingen op het hoogste niveau, kwam
het vertrek per I april naar Taiwan van de BG-manager Display Components, Gerard
Kleisterlee, onverwacht. Per die datum zijn zijn taken overgenomen door Frans de
Bruijne. De nieuw BG-manager komt van Passive Components, waar hij eveneens de
leiding had. De Bruijne is trots een wereldleider als Display Components te mogen
aanvoeren. Hij ervaart zijn benoeming als een mooie kans om zijn kennis en ervaring
in dienst te stellen van klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Frans de Bruijne: 'Mij staat niet
alleen voor ogen de leidende positie van
Display Components op de wereld
markt te behouden, maar die ook te

Philips Components B.V.
Display Components Eindhoven

versterken. Dit betekent', zo vervolgt
hij, 'dat wij onze klanten produkten en
service bieden van absolute wereldklas

se. De aandeelhouders mogen rekenen

op rendement van topniveau en voor de
medewerkers houdt dit een uitdagende,
leuke baan in, waar men met plezier in
werkt.'
De heer De Bruijne is 57 jaar. Na de
HBS en HTS-E, beide in Haarlem, stu
deerde hij Elektrotechniek en
Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit in Eindhoven. Hij studeer
de af op het thema strategisch manage
ment. In 1963 start hij bij Icoma, in
gebouw RK, in de ontwikkeling. In
1965 stapt hij over naar Industrial
Electronics (IE), waar hij diverse mar
keting/management functies bekleedt,
zowel in Nederland als in de USA. Na

een uitstapje nàar Philips Nederland
keerde hij in 1987 terug naar IE waar
hij in 1988 algemeen directeur werd en
voorzitter van de directie. In augustus
1992 streek hij opnieuw neer in de
componentenwereld, nu als hoogste
baas van Passive Components.
'Passive Components is een kerngezon
de business groep met een sterke toe
komst die op dit moment in de revitali
satiefase verkeert', aldus De Bruijne.
Om dit te bereiken werd onder zijn lei
ding een turnaround en herstructure
ringsproces uitgevoerd. Niet-rendabele
produktlijnen werden afgestoten en
nieuwe sterk groeiende activiteiten wer
den gestimuleerd.

In zijn carrière heeft De Bruijne zich
ontplooid als een veranderingsmanager,
waarbij het opbouwen van activiteiten
zijn voorliefde heeft en het werken in
teamverband voor hem een absolute
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Onafhankelijke commissie
geeft advies bij geschillenI

multimediale aansluiting via de mobile

.~ op I~temet met behulp van ISDN, om
.~~g te krijgen tot de Cyberspace, is nog
niet geïmplementeerd? Nou, troost u, de mijne

ook nog niet. Het lijkt wel eens of het werk bij

Display Components alleen nog maar bes raat
bij de gratie van deze 'hj-tech'.

Maar om onze klanten te gerieven moet er ook

heel veel gewoon werk gebeuren. Niet 'hi-tech',

maar wel werk. En veel van onze klanten zijn

eigenlijk niet geïnteresseerd of hun gegevens

aangeleverd worden op CD-Rom, met WP of

Word, of op een stukje kladpapier. Maar ze zijn

wel geïnteresseerd dat de informatie of het pro

dukt er is; op tijd, betrouwbaar en met per
soonlijke aandacht.

Wat ik u eigenlijk wil vertellen, is dat we niet
het doel en de middelen door elkaar moeten

halen. Het doel is de tevreden klant; een van de

middelen is informatietechnologie.
Maar vaak is onze klant tevreden met heel alle

daagse oplossingen voor heel alledaagse proble
men. Soms wenste ik dat daar wat meer aan

dacht voor was ...

Frans Tol
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must is. Samen met Pier Sacchi, binnen

Passive Components verantwoordelijk
voor de verkopen in Europa, en Ad
Weber van de centrale ontwikkelgroep
in Roermond, ontwikkelde De Bruijne
een nieuw logo en een nieuwe slogan:
'Active in partnership'. Deze slogan,
waarmee hij het belang van samenwer
king op alle fronten propageert, geldt
onverkort ook voor onze BG.

Hole-in-one

Niet alleen de kennis en ervaring
die hij verwierf in de business komen
hem bij onze BG van pas, maar zeker
ook vaardigheden die hij opdeed in zijn
vrije tijd. Als enthousiast golfer weet hij

Sinds kort hebben we bij DCE
een Geschillen Advies Commissie. Dit

gebeurde in overleg met de Onder
nemingsraad, vertelt hoofd Personeel en
Organisatie Rinus van Dijk desge
vraagd. Deze commissie is in het leven
geroepen, om de individuele medewer
ker de kans te geven in beroep te gaan
wanneer hij zich niet kan verenigen met
een door de leiding gegeven antwoord
op een door hem geuite klacht. Zo'n
klacht kan betrekking hebben op de
werkomstandigheden, op de toepassing
van arbeidsvoorwaarden of op een aan
hem opgelegde disciplinaire maatregel.
Mocht zo'n situatie zich voordoen, dan

legt de medewerker dit schriftelijk voor
aan de afdelingsleiding, met een kopie
naar de Geschillen Advies Commissie.
Deze commissie bestaat uit twee verte

genwoordigers van het management en
twee leden van de OR. Volgens Van
Dijk zijn de leden op basis van hun
veelal jarenlange bedrijfservaring vol
doende toegerust om allerhande kwes-

Leden Geschillen Advies Commissie

precies waar hij naartoe wil. 'Om daar
ook werkelijk te komen, moet je elk ele
ment in het proces nauwlettend voorbe
reiden en je sterk concentreren op elke
stap. Bij onverhoopt falen kun je nie
mand anders de schuld geven dan jezelf.
Golf schept de wil om te winnen, maar
biedt ook in sociaal opzicht grote
mogelijkheden. Daarom mag ik graag,
ook tijdens vakanties, het spel spelen
met mijn vrouw Coby. 'En hij besluit:
'Ik zie Display Components als een
mooie en uitdagende IS-holes baan
waarop het goed scoren is. Ik streef
daarbij, met uw aller medewerking,
naar het hoogst haalbare: een hole-in
one.'

ties te beoordelen en daar dan vervol

gens advies over uit te brengen aan de
bedrijfsleiding. 'Dit advies heeft geen
dwingend karakter, maar als bedrijfslei
ding leg je zo' n advies uiteraard niet
zonder meer naast je neer', aldus Van
Dijk. De bestuurder beslist vervolgens,
waarna een volledige motivering aan de
betrokken medewerker wordt verstrekt.

Van Dijk denkt dat er weinig gebruik
van de Geschillen Advies Commissie zal

worden gemaakt. 'Problemen worden
vaak in onderling overleg met de afde
lingsleiding opgelost. Maar als de situ
atie zich voordoet, moet een medewer

ker niet voor een gesloten deur komen
te staan en in de gelegenheid worden
gesteld om zijn geschil aan een onaf
hankelijke beroepscommissie voor te
leggen.' Voor wie precies wil weten hoe
de procedure rondom de Geschillen
Advies Commissie is geregeld, ligt de
volledige regeling ter inzage bij de
Personeelsdienst.

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Maria Smulders

Leo Jonker

Chris ti aan Boland:

Cees van Dongen:
Marie- José Evers-Prinsen:
Rob van der Schee:

aangewezen door de bedrijfsleiding
aangewezen door de bedrijfsleiding
aangewezen door de ondernemingsraad
aangewezen door de ondernemingsraad
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Personeel Motivatie Enquête
in juni op herhaling

In 1994 werd voor de eerste keer bij PhiliPs over de hele wereld een enquête
gehouden waarin aan alle medewerkers hun mening gevraagd werd over een groot
aantal onderwerpen. De resultaten van deze enquête, of Employee Motivation Survey
(EMS), zijn per afdeling aan de medewerkers gerapporteerd. Veel zaken bleken voor
verbetering vatbaar. Zoals: de waardering en honorering voor geleverde prestaties,
arbeidsomstandigheden en het hebben en houden van werkgesprekken, aldus plant
manager Wilbert van der Eijk.

In juni wordt er opnieuw een
enquête gehouden. Aan de hand van de
uitslag kan dan worden vastgesteld in
hoeverre verbeteringen zijn opgetreden,
in de beleving van de medewerkers.

'Inmiddels zijn er al veel onderwerpen
aangepakt', stelt Van der Eijk. Zo is
naar aanleiding van de enquête-uitslag
bij de EED systematisch per afdeling
een plan opgezet en uitgewerkt om tot
verbeteringen te komen. Waar nodig
zijn de werkplekomstandigheden verbe
terd, wordt bij uitzendingen meer aan-

dacht besteed aan het 'thuisfront' en is

de interne communicatie beter inge
vuld. Bij de PPD is met name aandacht
besteed aan de werkomstandigheden,
zoals te zien is aan het gebouw RAF. Bij
de Fosforen-afdeling zijn verbeteringen
aangebracht met betrekking tot de
werkomstandigheden, is het klanten
bezoek geïntroduceerd en zijn er
bijzondere betalingen ingevoerd. De
Proeffabriek is actief geweest op het
gebied van klantenoriëntatie en op het
gebied van opleidingen zijn er werk
plektrainingen opgestart.

'Waardering'

De Kanonmontage tenslotte heeft
onder meer het onderwerp 'waardering'
ter hand genomen. Een open dag en
een jaarfeest werden georganiseerd.
Monteuses bezochten klanten en leve

ranciers en er werden' groepsgeestbevor
derende' activiteiten in gang gezet.
Centraal wordt eind april aan iedere
medewerker een volledig inkomens
overzicht toegezonden en zal er -als er
een nieuwe CAO is afgesloten- een
goed leesbaar boekje over de arbeids
voorwaarden worden gemaakt. De
motivatie enquête heeft dus haar nut
bewezen. Hoe dit is ervaren door de

Display Components-medewerkers, zal
blijken als de uitslag van de juni enquê
te bekend is. Van der Eijk belooft dat 
net als vorige keer- de resultaten weer
uitvoerig in de hele organisatie worden
besproken. I

PPD volleybal-toernooi
groot succes!

Woensdag 10 april jl. was het ein
delijk zover. De uitdaging om mee te
doen aan het PPD volleybal-toernooi is
door velen aangegaan: maar liefst 16
teams schreven zich in. Behalve teams

uit iedere PPD-afdeling namen ook
teams van Inkoop, NDT, PUP en F&A
deel. En het werd een groot succes.
Iedereen was zeer enthousiast. Vol vuur

werd geprobeerd op sportieve wijze de
'maatjes' uit de andere segmenten op
hun zwakke plekken te wijzen. Via
kruisfinales en afvalrondes werd de uit

eindelijke rangorde bepaald: Felle strijd om de bal tussen runner-up 'Netbal' en het team in opbouw 'De Toekomst~

1 KLAP
2 Netbal

3 Mumbo Jumbo
4 Brightness
5 0 tegen E
6 De watjes

7/8
9/10
11/12
13/14
15/16

Resolutie
De toekomst

Inkoop
Mooi spel
Systems A

Mask & Metal Macho' s

Systems B
Schril Contrast
De Scrummers
The Generals
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Wald Siskens, manager O&E:

'Ontwikkeltaken verstandig
verdelen'

Is het niet verstandig om een deel van de ontwikkeling bij de /PC's (lokale fabrie
ken) te leggen? In 1992 kwam deze vraag voor het eerst aan de orde. In 1995, drie
jaar later, krijgt Wald Siskens, manager Organisation & Efficiëncy, van Hans de
Deugd de opdracht hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Siskens pakte het
snel en grondig aan. Samen met een speciaal voor dit doel opgericht kernteam slaag
de hij er in zeer korte tijd in de neuzen van zowel het centrale als het lokale ontwik

kelmanagement in dezelfde richting te krijgen. Hiermee was een belangrijke stap op
het 'distributed development' pad gezet.

De trekkers van het project, v.l. n. r. Gerold Alberga, Wald Siskens, Maurits Smits, John
van Soerland. Op de foto ontbreekt Christian Mouthuy.

I

'Een combinatie van lokale- en

centrale ontwikkeling heeft een aantal
belangrijke voordelen,' legt Siskens uit.
'Door een gedeelte van de ontwikkelac
tiviteiten bij de IPC's onder te brengen,
kun je namelijk sneller op specifieke
vragen uit de markt reageren. Wanneer
een IPC bijvoorbeeld uitvalprodukten
terugkrijgt en je zou al deze problemen
centraal op moeten lossen dan kost dat
al snel een hoop tijd. Dat geldt ook
voor kleine produktaanpassingen. Deze
zouden sneller en eenvoudiger in de
fabrieken zelf kunnen worden uitge
voerd. Bovendien krijgt de centrale ont
wikkeling, door het afstoten van deze
activiteiten, meer tijd om zich te con-

BELANGRIJKE STAPPEN IN HET 'OIS

TRIBUTED DEVELOPMENT' PROJECT

oktober '95

Eerste bijeenkomst met alle ontwikkelma

nagers van de PPD en de IPC's.
In deze bijeenkomst wordt het doel en de aan
pak van het project besproken.

december '95

Workshops.
Hieraan hebben alle ontwikkelmanagers deel
genomen.

eind januari '96

Tweede bijeenkomst met alle ontwikkelma
nagers.

Hierin worden de resultaten van de workshops
en de te volgen 'policy' besproken.

april '95

Derde bijeenkomst met alle ontwikkelma
nagers.

De policy wordt vertaald naar concrete trai
ningsprogramma' s.

centreren op de echte innovaties. Het
mes snijdt zo aan twee kanten.'

'Oistributed Oevelopment'

Om een splitsing van de ontwik
keltaken ook daadwerklijk van de grond
te ktijgen, werd het project 'Distributed
Development' in het leven geroepen.
Speciaal voor dit project werd een kern
team opgericht. Naast Siskens nemen
hieraan ook Gerold Alberga (CTO
Staff), Christian Mouthuy (Arthur D.
Little) en Maurits Smits (IPC Dreux)
deel.

'We hebben het project bewust de
naam" distributed development" mee
gegeven', vertelt Siskens. 'Door te spre
ken van gedistribueerd ontwikkelen,
geef je namelijk aan dat het om een
combinatie van centraal en decentraal

ontwikkelen gaat. Om een verstandige
verdeling van de ontwikkeltaken.'
In oktober '95 kwamen de ontwikkel

managers van zowel de centrale ontwik
kelafdelingen als van de verschillende
IPC's voor het eerst bijeen. 'Bij beide

"partijen" was duidelijk een weerstand
tegen dit project te bespeuren', vertelt
Siskens. 'De centrale ontwikkelaar voel

de zich "bedreigd" en de lokale ontwik
kelaar vreesde dat hij alleen de oninte
ressante ontwikkelklussen op zijn bord
je zou krijgen.' Een aantal workshops in
de diverse regio's eind vorig jaar, zorgde
echter voor een complete ommekeer in
dit denken.

Van idee tot produkt

Aan de workshops namen naast
het kern team ook twee managers van de
centrale ontwikkeling en de ontwikkel
managers van de betreffende IPC's deel
(zie schema). Voor elke workshop had
het kern team een speciaal plan opge
steld. In dit plan werden alle stappen in
het ontwikkelproces, van idee tot pro
dukt, op een rijtje gezet. 'Op deze
manier hebben we drie dagen lang aan
de hand van zestig tot zeventig verschil
lende activiteiten als het ware het hele

produkt-ontwikkelproces doorlopen',
vertelt Siskens. 'We zijn hierbij "tegen
gesteld" te werk gegaan. Dat betekent
dat we zijn gestart bij het onderhoud
van het produkt en via de na-ontwikke
ling uitkwamen bij de produktontwik
keling. De deelnemers konden op deze
manier zelf zien op welk punt in het
ontwikkelproces centrale of lokale ont
wikkeling niet meer mogelijk àf lonend
is.'
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Waardering
DEELNEMERS WORKSHOPS

Barcelona Lebring

Durham Chupei
Lebring Hsinchu

San José dos Campos

Volgens Siskens waren de works
hops ontzettend inspannend, maar wel
zeer effectief. 'Door de gebruikte
methode ontstond een discussie over

hoe en waar je het beste kunt ontwikke
len. Doordat de deelnemers dit geza
menlijk konden bepalen, was ook de
consensus groot.' Maar de workshops
hadden nog een belangrijk effect. 'De
centrale en lokale ontwikkelaar hebben

elkaar nu ook op een andere manier
leren kennen. Hierdoor ontstond een

stuk waardering voor elkaar als persoon,
maar ook voor elkaars werk.'

Centrale Ontwikkeling (PPD)
Coatings & Glass

Raster & Convergence
Resolution

Brightness & Contrast
Architecture

Systems

IPC's

Aken
Ann Arbor-Ottawa
Dreux

TVT

Large/Jumbo

x

X

TVT
SmalllMedium

x
X

CMT

x

x

Wald Siskens doctor dankzij DCE

Per Business Segment Tèam (Large/jumbo, Small/Medium, CMT) vond een 3-daagse
workshop plaats. Aan elke workshop namen alle ontwikkelmanagers van de betreffende
IPC's deel en twee managers van de centrale ontwikkeling. Daarnaast vonden aparte
workshops plaats tussen de componentenfabrieken (Aachen Glass, CGFlSittard,
Washington NT) en de ontwikkelmanagers.

Hoe kun je alsproducent zo snel mogelijk het produkt op de markt brengen,
dat voldoet aan de verwachting van de klant? Wald Siskens, promoveerde woens
dag 3 april tot doctor in de Tèchnische Wetenschappen bij de Tèchnische
Universiteit Eindhoven op het onderwerp 'Doorlooptijdverkorting in ontwikke
linl De juistheid van de theorie heeft zich inmiddels bewezen in de praktijk. Als
input voor zijn proefichrift gebruikte de intern organisatie-adviseur zijn bevin
dingen binnen de ontwikkeling. Door te zorgen voor technologie op voorraad en
een minimale doorloop tijd van produktontwikkeling, wordt de klant sneller
bediend. Het streven is om de time-to-market te verkorten van twee jaar tot negen
maanden. De theorie werkt, zo staat inmiddels vast. Zo werd de doorlooptijd van
diverse types buizen aanzienlijk bekort. De algemene Development Council van
Philips heeft laten weten belangstelling te hebben voor zijn aanpak.

Flinke berg huiswerk

De resultaten van de workshops
zijn door het kernteam voor elke regio
in een rapport samengevat. 'Om het
een beetje overzichtelijk te houden,
hebben we de zestig tot zeventig behan
delde activiteiten tot dertig terugge
bracht', aldus Siskens. 'We hebben de

rapporten vervolgens aan alle deelne
mers toegezonden met de vraag deze
binnen twee weken ingevuld te retour
neren.' Per activiteit dienden de deelne

mers de voorgestelde policy te accorde
ren en aan te geven wie die activiteit
moet uitvoeren, hoeveel tijd het gaat
kosten en welke tools, equipment en
trainingen hiervoor nodig zijn.
Ondanks de grote dagelijkse werkdruk,
leverden alle deelnemers hun 'huiswerk'

op de afgesproken datum in. 'Deze berg
huiswerk heeft hen zeker een paar
dagen gekost. Voor mij bevestigde deze
snelle reactie nog eens dat de deelne
mers er serieus mee bezig zijn en "distri
buted development" ook samen willen
realiseren. '

me. 'Met het bereiken van deze mijlpaal
zijn we er nog niet. Dit was pas het
topje van de ijsberg. We hebben nu het
eerste laagje, de dertig managers,
enthousiast gemaakt en op één lijn
gebracht. Nu is de rest van de centrale

en lokale ontwikkelaars aan de beurt, de

mensen die het daadwerkelijk moeten
gaan doen. Maar wanneer zij evenveel
inzet en enthousiasme zullen tonen als

hun management, ben ik ervan over
tuigd dat we zullen slagen. I

Topje van de ijsberg

Het huiswerk leverde een positief
resultaat op. In grote lijnen kon ieder
een zich vinden in de, door het kern
team, beschreven policy. Nu deze mijl
paal is bereikt, valt voor Siskens het
doek. Zijn aandeel in het project is met
succes afgerond en hij draagt de scepter
over aan John van Soerland. Van
Soerland wordt verantwoordelijk voor
de volgende stap in het project: het ver
talen van de policy in een trainingspro
gramma. De eerste bijeenkomst over dit
onderwerp vindt eind april plaats.
Siskens is blij met het bereikte resultaat,
maar waarschuwt voor teveel optimis-

De promovendus (met bul) geflankeerd door zijn beide paranymfèn. V.I.n. r.: Bart
Eulderink, Wald Siskens en Maarten Durville.
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Driemaal veertig geeft nog geen VU1=-recht

Driewerf hoera!
In de toekomst zal het waarschijnlijk bij een enkele uitzondering blijven, maar

nu kunnen we weer een trio feliciteren dat veertig jaar volmaakte bij dezelfde werk
gever. Alledrie hebben ze hun werk bij Philips, weliswaar in drie totaal verschillende
disciplines, altijd met plezier gedaan. Omdat ze nog te jong zijn, of omdat ze nog
graag blijven werken, gaan ze nog niet met pensioen. VoorloPig kan Philips blijven pro
fiteren van de ervaring en de kracht van deze jubilarissen.

Leo Jonker blijft ook na zijn pensioen fotograferen.

Leo Jonker (55) is medewerker
Meetruimte bij de mechanische kanon
ontwikkeling. Daar meet hij onder
meer roosters en units, zowel van

Philips als van de concurrentie.
Daarnaast houdt hij zich bezig met
fotografie. Ditmaal wordt hij zelf echter
als robijnen jubilaris in het zonnetje
gezet.
Net als zijn collega-feestelingen op deze
pagina, ziet Jonker er na veertig jaar
arbeid bij Philips bepaald niet afgepei
gerd uit. 'Ik heb het bij Philips nooit
zwaar gehad, nooit ploegendienst, nooit
band- of vuil werk', geeft hij ter verkla
ring. De enige periode die bij tijden
zwaar uitpakte, was toen hij Frits Keser
hielp in de demo-ruimte, waar geregeld
wanden met verschillende sets moesten

worden opgebouwd. Al was dat dan
soms zwaar, Jonker heeft juist deze
periode als de meest plezierige in zijn
carrière ervaren.

Maar ook zijn werk bij Röntgen/Beeld
versterkers waar hij veertig jaar geleden
begon, deed hij altijd met plezier. Van
de eerste dag dat hij bij Philips kwam,
herinnert hij zich nog, dat hij slechts
met grote moeite zijn werkplek kon
vinden. 'Het was allemaal zo groot, het
leek wel een doolhof', aldus de jubila-

tuiniert de jubilaris geregeld en trekt hij
er graag met zijn vrouwen fiets op uit.
Zijn kleinkinderen vindt hij het mooi
ste wat er is. 'Je hebt alleen de lusten,
en niet de lasten.'

..
en ISvoorzitter van
de veteranenclub.

Zondags leidt hij
een seniorenelftal

waar een van ZIJn
beide zoons in

speelt. Daarnaast

geregeld samen op

stap.' Vi~ ~e? aantal
naamswIJzlgmgen
wordt zijn afdeling
in 1991 omgedoopt
tot BG Logistics
Display
Components.
Vanaf 1 juli 1995
werkt hij in de BG
Purchasing van
Display
Components.
Al bijna dertig jaar
houdt Van de Ven

zich bezig met
coördinatie en pre
sentatie van de

componenten be-
hoef te voor de mid

dellange termijn.
Dit verveelt beslist niet, volgens de
jubilaris. 'Je zit immers middenin de
vuurlinie tussen beeldbuisfabrieken en

de onderdelenfabrieken.' Met pensioen
gaat hij nog niet. Hij is nog te jong,
maar ook vindt hij zijn werk nog veel te
fijn. Dat is ook altijd zo geweest. Alleen
de Centurion-periode zou hij niet graag
over willen doen. Zelf bleef hij buiten
schot, maar de
ellende van sommi

ge collegàs raakte
hem diep.
Buiten werktijd is
Van de Ven een

fanatiek sportman.
Al meer dan veertig
jaar voetbalt hij als
middenvelder bij
Rood/Wit in

Veldhoven. Hij zit
in het hoofdbestuur

De eerste in de rij is Renk van de
Ven (55), die 9 april jubileerde. Met
een drukbezochte receptie in café res
taurant 't Sparrewietje vierde hij samen
met zijn familie het feit dat hij veertig
jaar geleden begon bij professionele
buizen 'in de schoot van de Witte

Dame', zoals hij zelf zegt. Deze periode
betitelt hij als tamelijk zwaar, omdat er
op tariefbasis gewerkt werd. Ijverig als
hij is, haalde hij de vereiste aantallen
wel. Maar Van de Ven wilde hogerop.
Hij besloot via avondscholen technische
cursussen en de mavo te doen. Het

mavo papiertje wist hij zelfs binnen twee
jaar te halen. Bij de afdeling' ontwikke
ling lopende golfbuizen' gaat hij buizen
testen. Daarna werkt hij nog twee jaar
bij het produktie-bureau onder leiding
van de heer Van Kruysdijk. In 1966
komt hij bij Gem. Belangen Elcoma.
Hij houdt zich dan bezig met de con
cernorderdesk voor onderdelen van
beeldbuizen. Later komt het accent

meer te liggen op concernplanning voor
onderdelen van beeldbuizen. Dit bete

kende de mooiste tijd voor Van de Ven.
'Wij waren allemaal jonge mensen, had
den een eigen voetbalteam en gingen

Henk van de 1/enzit middenin de vuurlini/
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Teamgeest is volgens Siep Schaafsma de sleutel tot succes.

ris. In 1972 stapte hij over naar de
Meetkamer bij Beeldbuizen. Daar
begon Jonker spots en wazige gedeelten
op de beeldbuizen te fotograferen. Dit
bleef hij doen tot de bezuinigingen van
Centurion een einde aan zijn 'hobby'
als fulltime technisch fotograaf maak
ten. Inmiddels verzorgt hij toch al weer
een paar jaar fotoreportages van jubila
rissen en fotografeert hij voor In Beeld.
Als hij met pensioen mag, het liefst nog
dit jaar, blijft Jonker zeker fotograferen
en video's maken. Ook denkt hij erover
om in de toekomst weer een hond te
nemen. Uiteraard een bouvier, want dat

is het beste ras, volgens onze huisfoto
graaf. Sporten kan hij vanwege een
knieblessure alleen nog met mate. Waar

hij ook veel plezier
aan beleeft, zijn de
vier kleinkinderen.

Bij zijn vijfentwin
tigjarig jubileum
waren ze er nog
niet bij, maar 19

april waren ze alle
VIer present om opa
Leo te feliciteren.

Meet- Kwali tei tsman

Siep Schaafsma
(58) houdt zijn
jubileum nog even
tegoed. Zestien mei
is hij veertig jaar in
dienst, maar zijn

feest viert hij -Deo volente- op 30 mei.
Als dertienjarige knaap begon
Schaafsma aan de Jongens Nijverheids
Opleiding (JNO). Dat was best een eer,
weet Schaafsma zich te herinneren. Van

de vele aanmeldingen, konden er maar
200 geplaatst worden bij deze oplei
ding, die zeer goed aangeschreven
stond.

In mei 1956 begint hij als instrument
draaier in de projectorenwerkplaats van
de machinefabriek in gebouw SQ. Na
de militaire dienst in 1959 houdt hij
zich bezig met fijn mechanische tech
nieken. Al gauw wordt Schaafsma
groepsbaas. Hij is dan 25 jaar jong. In
1971 start hij als assistent opzichter
onder leiding van Henk van Trigt bij de

Bedrijfsmechanisatie van Beeldbuizen.
Deze afdeling werd later omgedoopt tot
'Service-groep'. In deze functie houdt
hij zich onder meer bezig met het ont
wikkelen en bouwen van meetmidde-

len. Onder leiding van Hans de Deugd
wordt de meetgroep een zelfstandige
sectie, met Schaafsma aan de leiding. In
1989 wordt hij door De Deugd
gevraagd om de kwaliteitszorg te gaan
implementeren binnen de EED. Dit
komt pas in een stroomversnelling als
kwaliteit binnen de EED in 1994 tot

doelstelling wordt gebombardeerd.
Schaafsma heeft zijn werk altijd met
veel plezier gedaan, maar kwaliteitszorg
is zijn persoonlijke hobby geworden.
'Altijd heb ik voor mijzelf doelstellin-
gen geformuleerd om een gewenste
situatie in een bepaalde periode te
bereiken. Dit heb ik altijd ervaren als
een uitdaging in het werk. Grote zaken
slagen alleen als de hele groep mee-
werkt.' Teamgeest is volgens Schaafsma
de sleutel tot succes. Inmiddels is geble-
ken dat dit voor de hele EED wel goed
zit. Eind 1995 werd immers het ISO
900 I-certificaat behaald. Ondertussen

heeft Schaafsma zijn taak als kwaliteits
manager overgedragen aan Willy van

Laarhoven. Zijn taak als sectieleider van Ide sectie Measuring and Precision
Engineering blijft hij doen tot zijn pen
sioen. Dit is over twee jaar. Schaafsma
kennende zal hij ook daarna waar-
schijnlijk niet stilzitten.

Vertrouwelijke informatie nu intern versnipperd
Vertrouwelijke informatie wordt

sinds een klein jaar op een verantwoorde
lijke manier versnipperd. Speciaal voor
dit doel is op ons complex een versnippe
raar en een balenpers aangeschaft. Vóor
heen werd dit soort informatie extern
door de firma Mirec vernietigd. 'Nu wij
deze zaken zelf versnipperen, weten we
zeker dat er geen informatie in verkeerde
handen terecht kan komen: aldus Jan van
Hedel, projectleider bij de SAS. 'Alle
papieren worden tot onleesbare strookjes
van 5 mm versnipperd. Wanneer deze
snippers ook nog eens tot balen worden
geperst, is het "uitlekken" van informatie
helemaal ondenkbaar. '

Eén ding wil van Hedel echter nog kwijt.
'De groene security boxen dienen uitslui
tend voor vertrouwelijke interne informa
tie. Deponeer oude kranten, suikerzakjes
en tijdschriften dus gewoon in je prulle
bak ofin de daarvoor bestemde blauwe

papiercontainer!' Jan van Hedel bij de versnipperaar en balenpers.
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Hobby met klinkende munt
Welke munt je ook zoekt, Fred de Schrevel, groepsleider chemicaliën op RAD-p,

heeft hem ofweet hem op te sporen. Naast zijn dagelijkse werk heeft hij een fascine
rende bezigheid of hobby: in- en verkoop van moderne wereldmunten. Nederlandse
munten boeien hem niet zo. 'Er is weinig variatie, het ontwerp spreekt niet aan en
wat er aan nieuwe uitgiftes verschijnt, is bovendien te duur. Van de vijftig gulden mun
ten bestaan ondertussen al acht variaties', constateert hij. Uitzondering hierop vormt
de muntset van de 'Nederlandse Munt', samen met de nieuwe circulatiemunten van

1996. De Schrevel kan de muntset zelfs onder de officiële uitgifteprijs leveren .

De Schrevel is gespecialiseerd in
buitenlandse munten van hoofdzakelijk
de laatste 20 jaar, met de nadruk op de
nieuwe uitgiftes. Kwaliteit staat hierbij
voorop. Ook al is het origineel niet
'strak' meer. Zo mag op de wang van
bijvoorbeeld de Engelse vorstin geen
krasje zitten, want dan gaat de deal niet
door. De Schrevel koopt niet alles, daar-

Pred de Schrevel gaat voor wereldmunten.

voor is de uitgiftefrequentie internatio
naal veel te groot. In principe koopt hij

alleen die munten en in zodanige aan
tallen, waarvan hij verwacht dat hij ze
snel weer kan verkopen. Door zijn vele
internationale contacten, kan hij over
vrijwel alle nieuwe uitgiftes beschikken,
zonder deze zelf op voorraad te hoeven
nemen. Zijn klanten kunnen op deze
manier profiteren van prijzen die onder
de officiële uitgifteprijs liggen, zonder
dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit.

De Schrevel kent zijn klanten en wat
nog belangrijker is, hij weet wat en hoe
ze verzamelen. 'Na vijftien jaar ervaring
in deze business, ken ik van een aantal
verzamelaars de inhoud van hun collec

tie, waardoor ik hen doelgericht van
dienst kan zijn', aldus de muntenhande
laar. 'Het leuke is, dat de omgang met
de klanten over het algemeen heel posi
tief en zelfs vriendschappelijk is. 'Ook
de contacten tussen de handelaren

onderling zijn goed. Broodnijd kent
men niet. 'Leven en laten leven geldt
hier duidelijk. We hebben elkaar nodig
voor een snelle en adequate distributie.
Snelheid is ook in deze handel een sleu

telwoord. Als een nieuwe uitgifte niet

binnen één maand verkocht wordt, kan

het zijn dat de markt al verzadigd is en
blijf je ermee zitten. De verkoopprijs
kan dan zelfs zakken tot onder de

inkoopprijs. Verlies dus.'

Penning

.Andere muntverzamelgebieden
zijn nog Romeins en provinciaal. Dit
zijn aparte delen in de numismatiek en
vragen een gedegen specialisatie om
hieraan diepgang te kunnen geven. Dit
geldt in mindere mate voor de categorie
Moderne wereldmunten. Dit is een heel

breed gebied waarin -zeker de laatste
tien jaar- veel munten niet zozeer het
karakter van betaalmiddel hebben,

maar meer van 'gelegenheidsmunt', spe
ciaal voor verzamelaars. Omdat je er
niet mee kunt betalen vindt De

Schrevel dat je dan niet meer van een
munt kunt spreken. Als een gelegen
heidsmunt met een gebruikelijke nomi
nale waarde verschijnt, kan dit een aan
vulling op een bestaande serie zijn.
Maar als deze enkel voor verzamelaars

geslagen wordt, is dit meer om de
staatskas te spekken. Volgens De
Schrevel is 'penning' in zo'n geval een
betere benaming.
Waarom heeft hij zich hier dan toch in
gespecialiseerd? 'De klant bepaalt zelf
wat hij wil kopen'. Ik zorg enkel voor
een passend aanbod'.

Tennistoernooi PPD/DCE sportief en gezellig
Zaterdag 23 maart vond in het

Vrijetijdscentrum in Best het jaarlijkse
PPD/DCE tennistoernooi plaats. Aan
dit van oorsprong door Ontwikkeling
opgezette roernooi deden de afgelopen
jaren steeds een flink aantal andere
DCE-ers mee. Helaas was het aantal

deelnemers dit jaar beduidend lager dan
in andere jaren. Het spelpeil lag echter
behoorlijk hoog. In alle wedstrijden
(dubbels) werd tot het uiterste geknokt.
Na elke ronde werd een nieuwe indeling
gemaakt. Hierdoor bleef het tot het
einde toe spannend.

Als winnaars kwamen Cynthia Sahtoe
bij de dames en Ton Flaman bij de
heren, uit de bus. Tweede plaatsen
waren er voor Christa en Evert-Jan van
Donkelaar. Om te onderstrepen dat het
plezier bij dit toernooi voorop staat
waren er ook voor de laagst-geëindigden
aantrekkelijke prijzen.
Volgens traditie wordt de organisatie
van het volgende toernooi door de win
naar verzorgd. Het is te hopen dat de
deelname volgend jaar weer wat groter
is. Maar qua gezelligheid en sportiviteit
was de 1996-versie zeker geslaagd.

IN BEELDNR.3 MEI/JUNI 1996


