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Manager Strategy & Planning Berno Kleinherenbrink:

Account-management tendens
van de toekomst

Advanced marketing, account management, marketing communication, strategy
development en planning. Dit zijn enkele van de taken die de Strategy & Planning
groep in haar onlangs gepubliceerde programma heeft staan. Deel uitmakend van
Headquarters geeft Strategy & Planning richting aan alle commerciële activiteiten bin
nen de BG Display Components. Globalisering speelt daarbij een centrale rol.
'Onze klanten krijgen steeds meer een 'globaf'-signatuur. Global account-management
is dan bepaald geen luxe meer, maar bittere noodzaak. Alleen op die manier kun je
de wereldwijde en regionale kracht ten volle benutten', aldus manager Bemo
Kleinherenbrink.

Kleinherenbrink wil deze nieuwe

taken zo snel mogelijk gestalte geven.
Samen met verkopers van de regionale
organisaties wordt een onderzoek uitge-

Berno Kleinherenbrink: 'Lokale culturen

blijven gehandhaafd. '

Philips Components B.V.
Display Components Eindhoven

voerd om vast te stellen wie de global
accounts zijn. Aan de hand van onder
meer deze informatie kan dan een effec

tieve strategie uitgezet worden. Display
Components verwacht dat global
account management de tendens van de
toekomst wordt. Ook Kleinherenbrink

is ervan overtuigd dat global account
management werkt. 'In de praktijk is
gebleken dat de verkoop per account
bijvoorbeeld bij Hewlett Packard steeg
mede dankzij global account manage
ment.' Krijgt de klant op die manier
niet teveel macht, zodat hij bijvoorbeeld
de prijs kan bepalen? 'In de praktijk valt
dit wel mee', aldus Kleinherenbrink.

Prima werksfeer

Voordat Kleinherenbrink bij
Philips begon in juni van het afgelopen
jaar, werkte hij voor de Amerikaanse
oliefirma Amoco in de business deve

lopment. De werksfeer bij Philips
spreekt de manager Strategy & Plan-

Advanced marketing:
Kijken naar de onrwikkeling van de markt en
produkten op lange termijn

Marketing communication:
Marketingcommunicatie

Strategy development and planning:
De strategie formuleren en plannen

Global account management:
Beheren van grote multi-nationale klanten

Account: Klant

Business development:
Koers bepalen voor nieuwe markten en pro
dukten

Mastersdegree: Universitaire graad

ning aan. Al is hij wel van mening dat
er binnen Philips te weinig vrouwen
sleutelposities bekleden. 'Wat ik goed
van Philips vind, is dat er niet gestreefd
wordt naar identieke organisaties. De
lokale cultuten van de diverse continen

ten blijven gehandhaafd. Zo staat er een
Braziliaan aan het hoofd van de

Braziliaanse organisatie. Dat zie je niet
snel bij Amerikaanse bedrijven. Ook de
Raad van Bestuut is een afspiegeling
van wat er in de wereld gebeurt. Philips
kent bovendien kortere lijnen en er is
minder sprake van verschil in hiërar
chie.' Wat het werk zelf betreft, ziet
Kleinherenbrink wel diverse overeen

komsten met zijn vorige werkgever. Zo

PHILIPS



'Laatste' sigaretje
voor twintig medewerkers van CGF

Redactioneel
Kijken

Onze beeldbuis is een ding om naar te kij
ken. Dat wist u al, als u naar de voetbalwed

strijd keek. Maar ook in ons beroep is kiiken

een van onze belangrijkste graadmeters voor
de kwaliteit van onze beeldbuis. Lang niet
alle eigenschappen van de beeldbuis zijn te

vangen in formules en meetvoorschriften.
We proberen het wel, en we boeken iedere

dag successen en resultaten, maar niettemin:
kijken blijft hoofdzaak. Dus als u een beeld

buis ziet die op papier goed is, maar niet
mooi is om naar te kijken, dan heeft uw oog

hoogst waarschijnlijk gelijk! En nog belang
rijker: onze klanten doen het ook zo. Want

wij allen zijn klanten van onze beeldbuizen;

we kijken er namelijk allemaal naar. Als u
een TV-apparaat koopt, is een van uw

belangrijke argumenten om te kopen: hoe
ziet het beeld eruit. Dus: kijken moet! Maar
tijdens de vakantie mag u even rusten.

Prettige vakantie!
Frans Tol
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zijn de cyclus van de markt, de logistie
ke problemen en de dynamiek van
beide procesindustrieën vergelijkbaar.

Gunstige condities
Toegerust met zijn ervaring bij

Amoco, na een Nijenrode-opleiding en
een Mastersdegree van de Erasmus
Universiteit, weet Kleinherenbrink zich
omringd door een staf capabele men
sen. De condities zijn derhalve meer
dan gunstig om van Strategy & Plan
ning een succes te maken. Toch kenr de
jonge manager ook zorgen. De toe
komst voor Philips als geheel is span-

De gezondheid van haar medewer
kers gaat de Central Gun Factory erg
ter harte. Naast een bedrijfsfysiothera
peut is de CGF nu ook gestart met een
beleid om het roken op vrijwillige basis
te verminderen. Een cursus van het

Integraal Kankercentrum bestaande uit
acht bijeenkomsten vóór de vakantie en
één terugkomdag na de zomervakantie
moet de deelnemers het juiste steuntje
in de rug geven.

Op maandag 17 juni was het zover. De
laatste sigaret werd uitgedrukt en de
stopweek ging van start. Of de deelne
mers het ook vol zullen houden, weet

bedrijfsverpleegkundige Lia Evers niet,
maar zij heeft wel goede hoop. '41 %
van de medewerkers van de GCF rookt.

Van de ruim honderdtwintig rokers
nemen er twintig aan de cursus deel.
Geen groot aantal, maar degenen die
meedoen zijn in elk geval erg gemoti
veerd', aldus Lia. 'En dat is ook nodig,
want stoppen met roken is veel moeilij
ker dan veel mensen denken', weet de

Wij stoppen met roken! U ook?
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nend. De concurrentie wordt steeds fel
ler. De set-industrie is momenteel niet

winstgevend. Toch ziet Kleinherenbrink
mogelijkheden. 'Door centraler in te
kopen kunnen onze klanten meer ver
dienen. Een mooi voorbeeld hiervan is

BGTV; daar wordt al zoveel mogelijk
centraal ingekocht. Als Philips er daar
naast voor zorgt een gezonde en innove
rende industrie te worden, kunnen onze

klanten nog sneller en met betere pro
dukten op de markt komen. Dan gaat
het zeker de goede kant op', aldus
Kleinherenbrink.

bedrijfsverpleegkundige uit ervaring.
Wanneer de deelnemers het te kwaad

ktijgen, kunnen ze terecht bij de
ARBO-dienst en bij een speciaal voor
dit doel opgerichte werkgroep. In deze
werkgroep zitten naast Lia Evers ook
Vincent Mascunan van de Personeels

dienst en Hans Boogers van de CGF.
Beide heren zijn straffe rokers en nemen
uiteraard ook aan de stopcursus deel.

Naast persoonlijke 'hulp' is er voor de
stoppers een grote hoeveelheid informa
tiemateriaal. Ook aan de eventueel

rokende partner thuis is gedacht.
Omdat zij niet aan de cursus mee kun
nen doen, is voor hen een zelfhulp gids
beschikbaar.

Als de 'stopcursus' een succes blijkt te
zijn, zal misschien na de zomervakantie
ook op andere afdelingen van DCE met
een soortgelijke cursus worden gestart.
Bij het verschijnen van dit nummer van
In Beeld waren echter nog geen concre
te resultaten bekend. In het september
nummer weten we meer.



Matrix-project Durham binnen
de geplande tijd gehaald

Cees Beimans gaat in het Oostenrijkse Lebring een soortgelijke klus klaren.

Een van de activiteiten van de sectie Werkplaats is het bedrijfsklaar maken, tes
ten en installeren van equiPment voor de produktie van beeldbuizen. Monteur Cees
Beimans is één van de goudhaantjes van de werkplaats, zoals chef Frans Sanders het
uitdrukt, die hiervoor zorgt. Lukt het dan ook nog binnen de gestelde tijd, zoals zojuist
bij het bedrijfsklaar maken van drie matrix-lijnen in het Engelse Durham, is dat heel
mooi. Lang tijd om bij zijn succes stil te staan heeft Beimans niet. Nog vóór dit grote
project werd afgerond, stond Beimans' koffer alweer gepakt om een soortgelijke klus
te klaren in het Oostenrijkse Lebring.

Beimans is er mede in geslaagd
om binnen de gevraagde tijd het matrix
project te realiseren. Twee lijnen ston
den er al. Drie moesten er nog bij
komen. Tot Beimans' taken behoorde

in dit geval onder meer het begeleiden
van de bouw van de machines. Hij
moest erop letten of ze op de juiste
manier gebouwd werden en op de kwa
liteit. Maar ook: wijzigingen doorspre
ken, lay-outs maken en bij afname van
de machines controleren of alles volgens
specificaties is. Tijdens de verpakkings
fase zorgt Beimans voor de planning.
Hij moet zeggen wat hij nodig heeft en
wanneer. De fasering is hierbij erg
belangrijk. Dan volgt het transport en
geeft hij instructies welk apparaat waar
moet komen. Vervolgens kunnen de
software-mensen van de EED aan de

slag. Dan staat de basis er en begint de
afstelfase. Hier is vooral ervaring vereist.
Volgens Sanders is een hoge opleiding
alleen niet voldoende. 'Zonder ervaring
krijg je geen machine aan de praat.'

Voldoening

Gemakkelijk was het project in
Durham niet. De tijd die we krijgen
wordt steeds krapper. De klant bepaalt
de einddatum. In dit geval kregen we in
december te horen dat het eind mei

klaar moest zijn. Dat was nogal krap.
Dat het toch gelukt is, is volgens chef
Sanders vooral toe te schrijven aan de
inzet van de betrokkenen, en dan in dit

geval met name dankzij Beimans. Maar
ook dankzij wat kunst en vliegwerk. Zo
werden de testen meteen met echte

vloeistoffen uitgevoerd en niet zoals
anders met gewoon water. Het project
is voorspoedig verlopen tot en met die
risicovolle testen toe. 'Dit is wel een bij
zondere ervaring', aldus Beimans. 'Je zit
toch steeds te wachten op het moment
dat er iets misgaat.'
Een half jaar is er keihard aan gewerkt.

'Ach, je maakt gewoon een wat langere
dag. Van acht tot zeven 's avonds. En
meestal in de weekeinden', aldus de
man die al meer dan tien jaar dit soort
werk doet. Soms valt dit zwaar. 'Je bent
vaak lang van huis en Philips selecteert
nooit de gezelligste plaatsen voor haar
vestigingen', volgens Beimans. Toch zou
hij geen ander werk willen doen. 'In
zo'n project ben je toch min of meer
eigen baas. Als het lukt geeft dat veel
voldoening.'

Werk genoeg

Inmiddels zijn bijna overal op de
wereld de traditionele hibrilijnen ver
vangen door matrixlijnen. PDe in
Amerika, Hua Fei, Velt en Brazilië staan

nog op de opdrachten-status van de
Werkplaats. Maar de lijnen in Aken

kunnen niet gekopieerd worden naar
bijvoorbeeld Lebring of PDe. 'Iedere
keer leer je weer van het voorgaande,
maar kopiëren is er niet bij. Dit gaat
niet omdat de klant bepaalt wat hij
hebben wil en wij passen ons aan', zegt
Sanders.

Als straks overal matrixlijnen staan, is er
dan nog wel werk voor de Werkplaats?
'Zeker. Dit is slechts één van de facetten

van de Werkplaats', aldus Sanders. 'Er
zijn allerlei verbeteringen te bedenken
in het mechanische proces, bijvoorbeeld
op het gebied van maskerhandling,
coating proces en het flowcoatproces.
Om te weten waar de prioriteiten liggen
is een Manufacturing Improvement
Team opgericht door de EED en de
PPD die bepalen waar actie nodig is.
Maar onze kracht schuilt vooral in het

uitvinden van prototypebouw. Wij zijn
een technologiecentrum en het mee
denken met het ontwerp wordt steeds
belangrijker. Ook het leveren van servi
ce en diensten aan de IPC's blijft een
belangrijke activiteit. We hoeven ons
echt niet af te vragen of er werk zal zijn
voor ons.'

I
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Special Products timmert aan de weg

Van glassmelterij tot
technologielab

Jan van Ham (I) en Heimen Morelissen (r) willen af van het imago van de 'rauwe' glas
smelters.

Een gespecialiseerde glasfabriek binnen Philips. Dit beeld wil de afdeling Special
Products (SP), onderdeel van de Basic Technology Glass (BTG), graag naar buiten uit
dragen. 'Wij willen af van het imago van de "rauwe" glassmelters', vertelt Jan van
Ham, glastechnoloog bij SP. 'Een high-tech onderneming is een betere benaming. Wij
beschikken namelijk over de kennis en ervaring om glaseigenschappen zodanig te ver
anderen dat het uiteindelijke produkt precies past bij de wensen van onze klant.
Maar wij geven niet alleen advies, wij voeren ook proeven voor klanten uit en verzor
gen kleinschalige produktie.'

I
Vol enthousiasme leggen Jan van

Ham en manager Heimen Morelissen
uw journaliste uit welke activiteiten
Glass Special Products zoal ontplooit.
Na een stukje geschiedenis van SP
wordt uw journaliste meegenomen voor
een rondleiding door de fabriek. Maar
liefst veertig ovens in alle soorten en
maten staan hier opgesteld. Toevallig
zijn een aantal medewerkers net bezig
met het uitgieten van gloeiend heet glas
in een mal. Een secuur werkje, want
glas moet precies op de juiste tempera
tuur zijn om goed uit te kunnen vloei
en.

Meer produktie

Op dit moment werkt SP nog gro
tendeels voor klanten binnen de

Philips-organisatie. In de toekomst wil
zij haar klantenkring echter ook tot bui
ten Philips uitbreiden. Morelissen legt
uit dat dit marktgericht opereren ook
noodzakelijk is. 'Ongeveer twintig jaar

geleden was onze fabriek nog voorna
melijk een smeldaboratorium ten
behoeve van de totale glasontwikkeling
van Philips. Centurion bracht hier ver
andering in. Doordat de glasfabrieken
minder goed gingen draaien, werd de
geldkraan deels dichtgedraaid. Als wij
door wilden blijven draaien, moesten
we zorgen dat we onszelf konden
bedruipen. En dat betekende concreet
naast de ontwikkeling meer produktie.'
SP wist deze ommezwaai prima te ma
ken. In vijf jaar tijd groeide het aandeel
van de produktie in de omzet van 25
naar 75%. 'Dankzij deze omzetgroei
kunnen we nu prima in ons eigen" on
derhoud" voorzien', aldus Morelissen.

Nachtkijkers

Op dit moment werken bij SP
zo'n twintig man. Drie van hen oefenen
nog het' ouderwetse' vak van glasblazer
uit. En we zijn er zuinig op, lacht van
Ham. 'Glasblazen is niet zomaar een
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vak. Vazen blazen kan iedereen, bij
wijze van spreken. Maar voordat een
glasblazer in staat is een glasprodukt
met een vooraf vastgestelde wanddikte
te blazen, is hij zeker tien jaar verder.'
Het blazen van glas is slechts een van de
technieken die SP gebruikt om gesmol
ten glas een bepaalde vorm te geven.
'Afhankelijk van de wensen van de
klant en de mogelijkheden, kiezen we
voor een bepaalde vormgeeftechniek.
Naast blazen zijn dit gieten en trekken,
walsen en persen, centrifugeren en frit
ten', somt Van Ham op. 'Bijna alle pro
dukten die wij maken zijn zogenaamde
pre-forms en geen eindprodukten.
Onze produkten worden dus weer in
andere produkten verwerkt. Zo leveren
wij bijvoorbeeld glazen onderdelen voor
tv-kanonnen, natriumlampen en opti
sche produkten. Maar ook het glas voor
de beroemde nachtkijkers, bekend van
de Golfoorlog, is afkomstig van SP.'

Modelshop

De grote kracht van SP is de flexi
bele manier van werken. Wanneer een

klant om een proef vraagt, kan SP dit
doorgaans op korte termijn realiseren.
'Wij kunnen zo snel opereren, omdat
wij zowel de kennis, ervaring als equip
ment in eigen huis hebben', legt Van
Ham uit. 'Zo zorgen wij niet alleen
voor de glas-recepturen en het gesmol
ten glas, maar maken we ook de beno
digde mallen en gereedschap.'
Sinds een aantal jaren beschikt SP ook
over een kleine 'proeffabriek', de
modelshop. 'Hier kunnen we samples
van een nieuw glasprodukt maken', legt
Morelissen uit. 'Op dit moment wor
den hier alleen nog TV-schermen en
conussen geperst. Verschillende soorten
en maten schermen zijn hier al van de
band gerold. Onze klant geeft de
gewenste eigenschappen aan en wij
draaien. Zo hebben we bijvoorbeeld
onlangs een aantal beeldschermen van
helder glas gemaakt. Maar ook samples
van vlakke beeldschermen zijn uit onze
modelshop afkomstig. Naast het maken
van samples is de modelshop ook bij
uitstek geschikt voor het uitvoeren van
diverse proeven op persgebied.'



Beste van de wereld

A TG-Aken - - - - - BTG-Eindhoven

Components

I

Display Components
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Naast proefpersingen in de
modelshop, het uitvoeren van proeven
en kleinschalige produktie, houdt SP
zich uiteraard ook bezig met ontwikke
ling. Hierbij werkt SP nauw samen met
haar collega BTG-onderdelen
Technology Development en Glass
Chemistry (zie schema). 'Op weten
schappelijk gebied staan we internatio
naal gezien op hoog niveau. We willen
onszelf niet op de borst kloppen, maar
onder andere wat betreft het meten en

analyseren van gasbelletjes in glas zijn
we zelfs de beste van de wereld', aldus
de trotse glas technoloog.

Special Products

* Ontwikkeling
* Produktie

* Modelshop

Glass ChemistryT echn. Development

RO voorlopig in laatste fase van algehele metamorfose

Projectleider Pim van Velzen: Met man en macht werken om RO-zuid rond de
bedrijfsvakantie op te leveren. '

In 1992 gaf Hans de Deugd, eTa en general manager PPD-EED, Henk van
Trigt (F&GA) de opdracht een plan te maken voor een drastische verbetering van de
huisvesting en infrastructuur van de Product- en Procesontwikkeling èn de
Proeffabriek. De in de jaren '50 als semi-Iaboratoria/fabrieksgebouwen neergezette
panden (met name RAF en Ra), waren namelijk al lange tijd niet meer geschikt om
als huisvesting te dienen voor een centraalontwikkelcentrum van wereldformaat. De

huisvesting en infrastructuur waren dringend aan een grootscheepse hergroepering en
verbetering toe om zo de functionaliteit, efficiency, kwaliteit, veiligheid, het werkkli
maat en de representativiteit te vergroten. Hiernaast vroegen ook wijzigingen in de
organisatie en uitbreiding van activiteiten om aanpassingen.

Eerst werd RAF aangepakt. Een
grote hoeveelheid 'rommel' en onbruik
baar materiaal werd opgeruimd en de
gangen en koppen van de etages onder
gingen een ware 'face-lift'. Ook kregen
werknemers van afdelingen, die voor
heen over diverse etages en zelfs over
verschillende gebouwen waren ver-

spreid, een werkplek bij elkaar in de
buurt.
Daarna was het de beurt aan RO. Om

de functionaliteit en efficiency te ver
groten, werd besloten de vóórontwikke
ling en ontwikkeling van het PPD-seg
ment 'Glas & Coatings' in zijn geheel
op RO-zuid te plaatsen. Glas zat al

gedeeltelijk op RO, maar Coatings was
nog op diverse plaatsen in gebouw RAF
en in andere gebouwen gehuisvest.
Door ruilverkaveling met de PFE werd

er in RO-zuid ruimte gecreëerd voor •
laboratoria en werkruimtes. De beno

digde kantoorruimte werd hoofdzake
lijk gehaald uit de ruimte achter de
plaatijzeren wandjes waar een niet te
beschrijven hoeveelheid rommel werd
'bewaard'.

'Verbanning'

RO-zuid wordt rond de bedrijfs
vakantie opgeleverd. Op dit moment
worden de laboratoria ingeruimd en de
coating-lijn opgebouwd. De Technische
Dienst, onder leiding van Ton van der
Horst, projectleider Pim van Velzen en
aannemers van buiten Philips werken
met man en macht om deze datum te

halen. 'Met het vorig jaar gerenoveerde
RO-noord en -midden (segment
Brightness & Contrast) is RO na de
vakantie een gebouw dat aan alle
moderne eisen voldoet', aldus project
leider Van Velzen. 'Voorheen werd een

verhuizing van RAF naar RO nog vaak
gezien als een "verbanning". Nu wil
men graag naar RO.'
Ondanks de vele verbeteringen op huis
vestingsgebied zijn we er volgens Henk

van T:igt. nog niet. 'Wijziginge? in de
organIsatle zorgen voor vertragmg en
wijzigingen in de plannen. Desalniette
min zijn we toch stap voor stap op weg
naar de ideale situatie!'
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TPI levert laatste nieuws over
technische kennis

De TPI-projectgroep v.I.n. r.:JooP Bormans, Mirjam Vierstra,
Theo Mellema, John Archer, Cor Loef Chris Strachan en Mik~
Slade. Op deze jOto ontbreken Ken Tomlinson en Willem van
Tol.

Het Technische Produkt Informatie-project heeft een omvang van formaat. Om
dit project van de grond te krijgen heeft het management het hiervoor noodzakelijke
geld, tijd en mankracht ter beschikking gesteld. Geheel terecht, vindt Theo Mel/ema
van de PPD, die vanaf het eerste uur aan dit project zijn ondersteuning geeft. Een
speciale projectgroep onder leiding van BG TPI Manager Cor Loef streeft ernaar het
TPI Project eind 1997 zover geïmplementeerd te hebben dat de basis gelegd is voor
het beschikbaar hebben van de juiste gedocumenteerde kennis rondom produkt, pro
ces, machines en fabricage.

I

Met het TPI-project gaat een al
lang gekoesterde wens van Mellema en
de gehele organisatie in vervulling. Als
manager van Systems stoorde hij zich
veelvuldig aan de missers die veroor
zaakt werden door een gebrek aan juis
te, gedocumenteerde informatie.
De inmiddels sterk gereduceerde afde
ling MISD beheerde de aangeleverde
informatie zo goed mogelijk, maar was
daarbij afhankelijk van de snelheid en
kwaliteit van het werk van anderen.

Daarbij dateerden werkmethodes vaak
nog uit de jaren zestig. Uit onvrede met
de kwaliteit van de bestaande techni

sche produktdocumentatie (TPD) wer
den regelmatig verbeteringsacties on
dernomen, maar dit gebeurde steeds op
te kleine schaal om in de totale BG echt

effect te hebben. Inmiddels groeide het
produktassortiment en kwam er steeds
meer vraag naar snelle introduktie van
hoofd- en afgeleide typen. Ook nam de
behoefte toe aan kennisoverdracht tus
sen PPD en IPC's en tussen IPC's

onderling. Een drijvende kracht daar
voor zijn lokale ontwikkelactiviteiten,
procesverbetering, yield verhoging ete.

Topprioriteit

Toen het BG-management zag
welke enorme onnodige kosten
gemaakt worden doordat niet op tijd de
juiste informatie beschikbaar is, kreeg
De Deugd de opdracht een project te
starten om dit probleem op te lossen.
Het project startte als het 'TPD
Improvement Project', waarbij de D
voor 'Documentation' stond. Inmiddels

is deze D vervangen door de I van
'Information' . De gedachte hierbij is
dat 'Information' meer omvat dan

alleen de basiskennis van produkt en
proces, maar dat ook relevante ontwik
kelinformatie hierover in het systeem
wordt vastgelegd. 'Bij documentatie
denk je ook nog te veel aan een papie
ren systeem', aldus Loef. 'Het is onze

taak om een elektronisch systeem op te
zetten waarbij steeds de laatste versie à
la minute en up-to-date beschikbaar is.
Dit vraagt om een organisatie met een
adequaat informatiesysteem. Met een
papieren systeem en bijbehorende werk
wijze hou je de snelheid van wijzigen
niet bij. Met het oppoetsen van het
bestaande systeem kon dan ook niet
worden volstaan. Hierbij spelen taken
en verantwoordelijkheden een belang
rijke rol. Zo is het voortaan de bedoe
ling dat de ontwikkelaar zijn eigen ont
werpkennis documenteert en recht
streeks in het informatiesysteem
inbrengt.'
De controle op de voortgang van het
project wordt uitgevoerd door een
stuurgroep op BG-niveau onder leiding
van Hans de Deugd.

Miljoenen

Om de zaken goed op de rit te
krijgen en te implementeren zocht
Display Components ondersteuning bij
PA Consulting Group in Cambridge.
'Niet de goedkoopste manier, maar wel
een heel doeltreffende', aldus Mellema.
Doordat het klimaat rijp was voor een
mentaliteitsverandering en door verbe
teringsacties op het gebied van kwali
teit, vergrootten zij het bewustzijn bin
nen de BG door voorbeelden van slech-

te informatie boven tafel te halen en

deze in geld uit te drukken. Verkeerde
machines, verkeerde onderdelen of het
verkeerd installeren van processen ten
gevolge van foutieve informatie bleek in
de miljoenen te lopen! Ook stelden de
PA consultants het model op voor de
implementatie van een nieuw systeem

met bijbehorende

werkwij:e. ~en juis
te orgalllSatle en
goede werkwijze is
hoofdzaak, maar

een geschikt soft
warepakket ter
ondersteuning is
eveneens essentieel.
Dit bleek beschik

baar bij de firma
EDS. 'Ook dit is
een voorname sleu
tel voor succes',
aldus Loef. 'Je kunt
wel iets willen,

maar als er geen software beschikbaar is,
sta je nog met lege handen.'

De Eindstreep
Vanaf november 1995 lopen drie

TPI pilot-projecten die betrekking heb
ben op 9 units. 'Het project verheugt
zich nog steeds in een grote belangstel
ling van het management. En inmiddels
zijn we zover dat rond de zomervakan
tie de installatie voor deze pilots voor
elkaar is. Deze voorbereidingsfase wordt
afgerond met oefenen, toetsen van
modellen en fijnslijpen en van daaruit
gaan we verder', aldus Loef. 'De andere
units staan klaar om ook aan de slag te
gaan. Eind 1997 hebben we alle plants
bezocht en zowel hard- als software

geïnstalleerd en kunnen de echte TPI
activiteiten overal beginnen.'
De finish verwacht Loef in 2000. Dan

zal overal binnen de organisatie de
documentatie up-to-date en on-line
beschikbaar zijn en blijven. Lukt dit,
dan is er volgens software-leverancier
EDS sprake van een regelrechte pri
meur en kunnen vele organisaties bin
nen en buiten Philips een voorbeeld
nemen aan Display Components.
Voor deze 2e implementatie periode is
per 20 juni jl. Christiaan Boland
benoemd tot projectmanager.
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Veiligheidskundige JosVermeulen kiest voor formelere werkwijze:

'Procedures op papier
scheppen duidelijkheid'

Het is geen gemakkelijke taak om een populaire voorganger als Renny van den
Heuvel op te volgen. Toch hoopt veiligheidskundige Jos Vermeulen snel het vertrouwen
van de medewerkers op ons complex te winnen. Ruim driekwart jaar zit hij inmiddels
op zijn nieuwe plek. De eerste maanden heeft hij voornamelijk besteed aan oriënte
rende gesprekken met afdelingschefs. 'Om te weten hoe het op de afdelingen met de
veiligheid is gesteld', legt hij uit. 'Hieruit kwam één ding duidelijk naar voren. De veilig
heidsdienst moet formeler gaan werken.'

Jas Vermeulen benadrukt met
klem dat formeel niet inhoudt bureau

cratisch. 'Het gaat erom dat iedereen
weet hoe te handelen. Daarvoor moeten

er procedures komen. Deze formelere
werkwijze wordt trouwens ook wettelijk
vereist.' Een formelere aanpak betekent
echter niet dat Vermeulen een compleet
andere werkwijze dan zijn voorganger
nastreeft. 'Integendeel, ik heb bij Renny
een goede leerschool gehad. Onze
ideeën komen in grote lijnen prima met
elkaar overeen.'

In de organisatie duiken
Vermeulen startte in 1961 als in

strumentmaker bij Philips. Later werd
hij automatiseringsdeskundige en
docent Technische Informatica. In zijn
laatste pre-Centurion functie was hij
hoofd Technische Ondersteuning bij de
afdeling Opleidingen. 'Centurion bete
kende het einde van de afdeling
Opleidingen en dus het einde van mijn
werk', vertelt Vermeulen. 'Gelukkig
kreeg ik de kans de opleiding Hogere
Veiligheidskundige aan de Gentse
Universiteit te gaan volgen. Een oplei
ding met veel raakvlakken met mijn

Het veiiigheidsteam van DCE:
Huub Sche./fers (i) en Jos Vermeuien (r).

eerdere functies. Zo had ik al veel erva

ring op het gebied van techniek, oplei
ding en instructie en met mensen
omgaan. Allemaal zaken die mij in mijn
huidige functie prima van pas komen.'
Zijn eerste praktijkervaring deed
Vermeulen op tijdens een stage bij
DCE. Daarom werd bij de vacature van
veiligheidskundige ook direct aan
Vermeulen gedacht. Vermeulen werkte
op dat moment bij de Philips ARBO
dienst. Hij had daar een groot aantal
klanten onder zijn hoede. Toch aarzelde
hij niet lang. 'Mijn stageperiode bij
DCE was me prima bevallen. Met
name in één organisatie werken, en niet
bij verschillende klanten, sprak me bij
zonder aan. Ik hoef me nu niet meer te

beperken tot het geven van advies, maar
kan er ook echt induiken, een proces
van het begin tot het einde volgen.
Medewerkers kloppen dan ook eerder
bij je aan.'

Voorlichtingsbijeenkomsten

Vermeulen zit nog niet al te lang
in zijn huidige functie, maar heeft de
zaken al wel duidelijk op een rijtje
staan. Zo heeft hij een groot aantal

voorlichtingsbijeen
komsten gepland om
alle medewerkers van

'zijn' nieuwe, meer
formele, werkwijze
op de hoogte te bren
gen. Ook de Risico
Inventarisatie
(Rl&E) wil
Vermeulen in een

nieuw jasje steken.
'De Rl&E telt op dit
moment nog twintig
blaadjes. Dit aantal
kan gemakkelijk tot
twee worden terugge-
bracht. Je hebt dan

IN BEELD NRA JULI/AUGUSTUS 1996

wel minder" output", maar er wordt
dan tenminste daadwerkelijk iets mee
gedaan.' Vermeulen is als veiligheids
kundige ook hoofd van de Bedrijfs
hulpverlening. In deze functie wordt hij
verantwoordelijk voor zaken als levens
reddende handelingen, brandbestrijding
en schadebeperking, evacuatie en exter
ne communicatie. Ook voor deze

onderdelen heeft hij een aantal voor
lichtingsbijeenkomsten en een formele
re werkwijze op de agenda staan.

Samenwerking
Als veiligheidskundige werkt

Vermeulen nauw samen met de

bedrijfsarts Jan Boer van DCE.
Tenminste één keer per week zitten ze
samen om de tafel. Daarnaast is er één

keer per zes weken een overleg met de

medewerkers van veiligheid, gezond- •
heid en bedrijfsmaatschappelijk werk.
Maar ook binnen zijn eigen afdeling
wordt er nauw samengewerkt. Bij de
onderlinge taakverdeling stond voor
Vermeulen een hoog rendement voor
op. 'Je moet mensen werk laten doen
waar ze sterk in zijn. Om deze reden
gaat Huib Scheffers zich bezighouden
met geluid, het bedrijfsnoodplan en
chemische voorlichting aan medewer
kers. Deze laatste activiteit voert hij
samen met bedrijfschemisch assistente
Yvon Willems uit.'

Bariton

Niet alleen in zijn werk, maar ook
privé is Jas een actief baasje. Samen met
zijn vrouw Mien en kinderen Monique
en Rob woont hij in het landelijke
Vessem. Zijn kinderen studeren beiden
in Utrecht en zijn vrouw werkt als
maatschappelijk werkster in Eindhoven.
In zijn vrije tijd is Jos voorzitter van
Jeugdbelangen in Duizel en speelt hij
bariton in de Duizelse fanfare. Maar

ook thuis zit hij niet stil. Samen met
zijn vrouw houdt hij hun 4.500 m2
grote tuin tip top in orde. 'Ook hier
hebben we de taken goed verdeeld',
lacht de veiligheidskundige. 'Ik verzorg
de bomen en het gras en Mien zorgt
voor de bloemen.'



leven Jeroen en linda van Engelshovenvolledig in teken van 't paard

'Voor ons de beste ontspanning'
Kilometers landweg, mooie oude boerderijen, her en der verspreid in het landschap. Dat is vanaf de snelweg de route naar

de 'Engelse Hoeve'. Het prachtige vier hectare grote domein van jeroen en Linda van Engelshoven. Sinds twee jaar wonen Linda
en jeroen in Grashoek. Een dorpje met 1.600 inwoners gelegen op de grens van Brabant en Limburg. 'Maar nog net in Limburg',
lacht PPD-er jeroen.

Knop om
Ondanks hun liefde voor het

paard, zouden zij hun werk niet willen
missen. 'Deze combinatie is ideaal',
vindt Linda. 'Werken is natuurlijk

De Van Engelshovens besteden alle vrije
tijd aan hun zes paarden. 's Ochtends
om zes uur is het 'reveille'. De paarden
worden dan gevoerd en de stallen uitge
mest. Na een snel ontbijt stappen beide
echtelieden in hun auto naar het werk.

Jeroen werkt als projectleider type ont
wikkeling beeldbuizen bij PPD Systems
op onze plant. Linda werkt sinds 1 juli
jl. als discipline coach bij Philips in
Sittard. Daar heeft zij de leiding over
een groep die fundamenteel onderzoek
verricht naar de diverse onderdelen van
het elektronenkanon.

Jeroen en Linda: 'De paarden zijn onze kinderen. 'I Twee jaar geleden verhuisde het noodzakelijk om te kunnen leven, maar
echtpaar van Helmond naar hun nieu- het geeft ook een stuk voldoening. De
we onderkomen. Ze hadden toen al hele dag alleen maar met de paarden
drie eigen paarden. 'Deze stonden in bezig zijn, zou voor mij ook niet bevre-
een manege in Helmond', vertelt digend zijn. Nu kom je thuis en trek je
Jeroen. 'We waren op zoek naar een meteen je oude kloffie aan. Doordat je
huis met stallen en veel grond. De plek opeens in een geheel andere "wereld"
waar we nu wonen bleek achteraf een stapt, gaat de knop ook moeiteloos om.
lot uit de loterij. We hebben 3,5 ha En geloof me, niets is ontspannender
grasland, twee buitenb'akken, waarvan dan lekker in de buitenlucht bezig zijn.'

één met verlichting, een loods, vijf stal- E' t k t'I lOOk .. , en gro e va an leen en natuur 1) een wonmg met rum.
Gelukkig delen beide echteleden

deze passie voor het edele dier. 'Anders
hou je het niet vol', weet Jeroen. 'Want
ook na het werk zijn we allebei zeker
nog drie uur in de weer met stallen
schoonmaken, het berijden van de paar
den en alle bijkomende klussen waaron
der het hooien van het gras en het
kopen van voer.'
Op vakantie gaan zit er voor hen de eer
ste tijd niet in. 'We hebben daar ook
absoluut geen behoefte aan. Ons leven
thuis is eigenlijk één grote vakantie',
lacht Linda. 'Het is hier gewoon een
hemel op aarde.'
Kinderen lijken niet in hun levenspa
troon te passen. 'Dat klopt', beaamt
Linda. 'De paarden zijn onze kinderen.
Bij de geboorte van onze hengst Kallisto
hebben we zeker twee weken in de box

ernaast geslapen om de bevalling maar
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niet te hoeven missen. Achteraf gezien
was deze gebeurtenis de kou en ontbe
ringen dubbel en dwars waard.' Van de
geboorte en de eerste levensdagen van
Kallisto heeft Linda een uitgebreid foto
boek gemaakt. Dat geldt ook voor de
geboorte van hun tweede veulen, de
inmiddels vier maanden oude Olympia.
'De geboorte van een nieuw veulen
blijft elke keer een wonder. We hopen
dat hier nog veel veulentjes geboren zul
len worden. Wij hebben er nu immers
de ruimte voor. In de toekomst willen
we behalve Domenick, de moeder van

Kallisto en Olympia, nog een andere
goede fokmerrie om zo twee veulens per
jaar te kunnen fokken.'

Dressuur

Lindàs liefde voor paarden gaat
terug tot haar vroege kinderjaren.
Jeroen is pas sinds hij Linda kent met
het 'paarden-virus' besmet. 'Door haar
enthousiasme en doordat ik ook veel op
de manege meehielp', legt hij uit. 'Wat
rijden betreft ben ik echter niet zo fana
tiek. Ik rij alleen voor m' n plezier.
Buitenritten maken en springen vind ik
het leukst. Linda's voorkeur gaat uit
naar dressuur. Dressuur kun je vergelij
ken met een soort ballet. Techniek, uit

straling en show staan hierbij centraal.'
Inmiddels heeft Linda aan een groot
aantal dressuurwedstrijden meegedaan.
Dankzij de behaalde resultaten is zij nu
lid van de Nederlandse Vereniging van
Dressuur Ruiters. 'Een Anky van
Grunsven zal ik wel nooit meer wor

den', merkt zij op. 'Maar met mijn twee
uur training per dag hoop ik toch een
heel eind te komen.'
Niet alleen buiten, maar ook in huis

zijn de paarden 'present'. Een monitor
in de huiskamer staat continu aan. M
en toe klinkt een gehinnik door de
ruimte. 'We hebben de camera in de

stallen geïnstalleerd om de geboorte van
Olympia in de gaten te kunnen houden' ,
vertelt Jeroen. 'Daarna hebben we de
monitor maar gewoon laten staan. Zo
houden we altijd een oogje in het zeil.'


