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Marketing communications manager Caterina Gianota:

'Display Components als
uitdaging'

Deze zomer viert Display Components' Marketing Communications manager
Caterina Gianota het feit dat ze inmiddels één jaar werkt voor de BG en Philips. 'Een
interessant jaar, omdat Philips nogal verschilt van mijn laatste werkgever. Philips is
groter, veel ouder en kent een totaal afwijkende bedrijfscultuur', zegt Gianota. 'Ik zie
Display Components als een echte uitdaging. In het afgelopen jaar heb ik kunnen
vaststellen dat methoden en ideeën die mij in het verleden van pas kwamen, hier niet
werken. Gelukkig heb ik veel ervaring in communicatie en goede collega's in de BG
die mij enorm hebben geholpen.'

Gianota's achtergrond verklaart
gemakkelijk haar benoeming. Meer dan
vier jaar werkte zij als hoofd Public
Relations (PR) van de Engelse firma
Control Technique, één van de meest
succesvolle elektronica bedrijven in
Europa. Voordat Gianota de opdracht
kreeg een interne pers- en PR-afdeling
op te zetten, werd er steeds gebruik
gemaakt van externe PR-bureaus. In het
eerste jaar bespaarde zij meer dan een
kwart miljoen gulden op het PR-bud
get. 'We adverteerden niet, maar de
free-publicity (gratis publiciteit) ver
tienvoudigde', aldus Gianota. In die
vier jaar verdubbelde de firma in groot
te en omzet. Bij haar vertrek was
Gianota's staf ondertussen uitgebreid
tot zeven mensen, verantwoordelijk
voor 33 bedrijven in 20 landen, ver
spreid over vier continenten.

Werk genoeg

'Soms geeft Display Components
mij een déjà vu gevoel. Het beleid van
de BG is gericht op een verdubbeling
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van de omzet rond het jaar 2000. Maar
eigenlijk houdt daar de vergelijking op
en begint het werk', zegt Gianota. En
werk is er genoeg. Voordat zij bij
Display Components werd aangesteld
om marketing en communicatie te

Caterina Gianota: '\,\7e willen "de beste
van de klas" worden. '

coördineren binnen de BG, was er niet
zo'n centrale functie. Wim Graat, de

voormalig Marketing Communications
manager voor Components, deed dit
werk erbij. Gianota begrijpt niet hoe hij
dit voor elkaar kreeg. Hoewel zijn acti
viteiten voor Display Components tot
part-time beperkt zouden blijven, weet
Gianota dat hij het grootste deel van
zijn tijd voor ons werkre. Inmiddels is
Graat twee maanden met pensioen en
Gianota zegt haar mentor te missen.
'Niet alleen als persoon, maar ook zijn
kennis op het gebied van buizen.'
Toch heeft Gianota een technische ach

tergrond. Zij deed een driejarige oplei
ding in de theoretische natuurkunde
aan de universiteit van Aberdeen en

werkte als controllelectrical engineer bij
ICI in Engeland, voordat ze zich in de
journalistiek specialiseerde.

Imago en kennis

Dit eerste jaar is vooral een leer
proces geweest voor Gianota. Display
Components is een grote en complexe
organisatie. Inmiddels weet ze dat er
geen snelle oplossing voor de communi
catie-problemen is. Marcom betekent
niet alleen de produktie van brochures,
folders en tentoonstellingen. Het vraagt
een combinatie van imago en kennis,
volgens Gianota. 'Als de klant een posi
tief beeld van ons heeft en een goede
kennis van onze produkten, kiest hij
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Samen met Beeldbuizen over de streep

I

Redactioneel

MultiMedia

Regelmatig beteikt mij de vtaag: 'Wat is nou

eigenlijk MultiMedia?' Ik probeer u daarop een

eenvoudig anrwoord te geven.

MultiMedia is het gebruik van computers bij

informatie-uitwisseling tlI5sen mensen.

Sommige toepassingen zijn heel bekend, zoals

Internet voor het wereldwijd verzenden en ont

vangen van elektronische post en het zoeken
naar allerhande informatie. Maar andere toe

passingen zijn verstopt. Wist u, dat in uw TV

tegenwoordig vaak al een redelijk knappe com

puter zit? Maar ook in uw moderne stereo
installatie. En in uw (mobiele) telefoon.

Eigenlijk is de volgende stap: een computer, die
deze functies voor beeld, geluid, communicatie

via telefoon, kabel en satelliet combineert. Op

een beeldscherm Jaat het apparaat zich als ste
reo-installatie zien, of als TV, of als videofoon,

of als apparaat voor thuisbankieren, of als spel

letjes-computer. Er komen regelmatig nieuwe

toepassingen en de onrwikkeling gaat zeer snel.

Op ons produkt, de beeldbuis, zal MultiMedia

in de komende jaren ook een grote invloed
hebben.

Met multimediale groet,

Frans Tol

COLOFON

Redactieraad

Karel Arbouw RAD p

Cces van Dongen Ra p
Theo Mellema RU p

Frans Tol (vz) RAF 1
Hanie T rum RAD 1/2

eerder voor ons. De beste ambassadeurs

in dit proces zijn de medewerkers.'
Inmiddels hebben cc:mail-gebruikers
kunnen kennismaken met Caterina' s

Newsline. Alhoewel nog maar net
gestart, ziet zij dit als een mogelijkheid
om mensen binnen de BG snel te infor
meren. Inmiddels staan er al 400 men

sen op de mailinglist. Wie er ook bij wil
staan, kan dit laten weten, aldus
Gianota.
Hoewel de interne communicatie voor

rang behoeft, besteedt Gianota, onder
steund door de Amerikaanse Katherine

Reymann, momenteel noodgedwongen
veel tijd aan 'brandjes blussen'.
'Sommige dingen gaan gewoon door.
Er moeten produkten verkocht worden
die de juiste documentatie verdienen.'
Ook andere zaken zoals tentoonstellin

gen vragen veel tijd en energie. Gianota
prijst zich echter gelukkig met de 'fan
tastische' mensen van de demo-groep.
'Hoewel ik altijd op het laatste moment
kom aankloppen, verrichten zij steeds
opnieuw heldendaden.'
Omdat ze zelf te weinig aan interne
communicatie toekomt, zoekt Gianota

een marcom expert die zich enkel kan
bezighouden met het verbeteren van de
interne communicatie. Daarna moet de

staf verder worden uitgebreid.

Handhaven
Het ultieme doel waarnaar

Gianota streeft, is dat andere bedrijven
een voorbeeld nemen aan ons. 'Om
"De beste van de klas" te worden moet

er nog veel worden gedaan, maar het is
te doen. Toch kan ik me voorstellen dat

mensen zich afvragen waarom wij
zoveel tijd en geld besteden aan marke
ting communicatie terwijl we al num
mer één in beeldbuizen zijn. Maar het
is simpeler om de top te bereiken dan
om je daar te handhaven', aldus
Gianota. 'Ik ben ervan overtuigd dat
een goede marketing communicatie ons
niet alleen in staat stelt de concurrentie
achter ons te laten, maar ook om de

competitie te winnen. Je kunt je winst
niet verdubbelen door een re-actieve

houding. Wij zijn voldoende toegerust
om pro-actief te zijn.'

Cheese

Haar drukke agenda en het opstel
len van een marketing communicatie
strategie voor de BG voor de lange ter
mijn, beperken Gianota's vrije tijd. Is ze
vrij, dan beleeft ze veel plezier aan haar
levendige driejarige dochter. In tegen
stelling tot haar moeder spreekt de klei
ne meid inmiddels vloeiend Neder
lands. In de vakantie bezoekt Gianota

graag haar familie en vrienden in
Engeland. Tijdens Sunday shop ping
koopt ze dan Walkers cheese en onion
crisps. Heerlijkheden die helaas ontbre
ken in de Eindhovense supermarkten.

Redactiesecretariaat
Genie van Dooren RE 1

84156

Correspondenten
Hans Schweitz ETC TZ 3

Chantal v.d. Meijden CCF RA
André Jansen PPD RAF 1

Hans van Oeffelen PPD RAF 2

Leo Ringeling Security RAW
Frans Sanders EED RAU P

Maarten Scheffer PFE RAD 1 1/2
Ton van der Aa EED RAU 1

Roger Seys (vz) OR REp

Nicolette Zom HQ RAF P
Jos Rijnders PPD Ra

Karin Maas Personeelsdienst RF p
Han KJumpkens PFE RAD P

Journalistieke produktie
Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,

Eindhoven, 040-2124499

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Mario Smulders

Leo Jonker

Zondag 13 oktober a.s. vindt de 13de Marathon van Eindhoven plaats.
Display Components neemt dit jaar voor de vijfde maal aan de 21,1 kilometer tel

lende halve marathon deel. Iedereen die

in staat is deze afstand te lopen, wordt
van harte uitgenodigd om mee te doen.
Vorig jaar waren er maar liefst 53 DC
lopers.

Inlichtingen van 12.15-12.45 uur bij:

Henk van der Donk
RAD1/2 tel. 82549

Piet Jacobs
RAF 2 tel. 83023

Harrie Trum
RAD 1/2 tel. 88739

Inschrijven en betalen uiterlijk op dins
dag 24 september van 12.00 - 13.00 in
de conferentiekamer van RF-p.
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Jan Tournoy over Hua Fei:

'Industriële Hua Fei-projecten
overtreffen DAPON-project'

Het China-team om de tafel. V.I.n. r. Ad Michielsen, Frits Zeh, Jan Tournoy, Frank
Niessen en Marcel van der Horst. Op de fOto ontbreken Drewe Schuit en Nico van Asch.

Het China-team bestaat uit:

Jan Tournoy: integraal projectleider PPD/EED
Nico van Asch: medewerker afdeling EPS
Marcel van der Horst: projectleider EED voor het CMT- en Guns-project
Ad Michielsen: projectleider EED voor het TVT- en 3M-project
Frank Niessen: projectleider PPD voor het TVT-project
Drewe Schuit: projectleider PPD voor het 3M-project
Frits Zeh: adviseur CTO

De beeldbuizenfabriek Hua Fei in het Chinese Nanjing ondergaat een rigoureu
ze verandering. De capaciteit van de bestaande fabriek zal verdubbelen. Black matrix
wacht op introductie. Er komt een nieuwe TVT en een nieuwe CMT-fabriek.
Bovendien wordt de bestaande kanonnenfabriek en de spoelenfabriek uitgebreid.
Deze voor PhiliPs bijna 500 miljoen kosten de investering, overtreft alle voorgaande
industriële projecten, zelfs het DAPON-project. Jan Tournoy, integraal projectleider
EED/PPD voor BG Display Components, kan profiteren van zijn opgedane ervaring in
DAPON. Al liggen de zaken nu wat gecompliceerder, nu Philips niet zoals in Taiwan
eigen baas is.

I

kunnen alleen het CMT-gedeelte kopië
ren. Maar het totale project in Hua Fei
is veel meer omvattend en bestaat uit
zeven stappen. De eerste stap behelst
een outputverhoging van de bestaande
fabriek van 1,45 miljoen buizen per jaar
naar 1,73 miljoen. Hiertoe wordt het
flowcoatproces versneld en wordt er
backend equipment toegevoegd. De
tweede stap ligt in het verlengde hier
van. Een modificatie van het front end
en wederom toevoeging van extra
equipment moeten de opbrengst op
drie miljoen buizen per jaar brengen.
De derde stap is de introductie van
black matrix in de bestaande fabriek.
Deze eerste drie stappen worden samen
ook wel het 'Drie miljoen (3M)-plan'
genoemd. Stap 4 en 5 zijn de nieuwe
TVT-fabriek voor consumenten buizen
en een nieuwe CMT-fabriek voor
monitorbuizen. Stap 6 en 7 tenslotte
betreffen de uitbreiding van de bestaan
de kanonnenproduktie en de bestaande
spoelenproduktie ook in een nieuw
gebouw.
Vanwege het overladen activiteiten-pro
gramma van de PPD kunnen we voor
dit project anders dan tot nu toe, niet
rekenen op de volledige ondersteuning
van de PPD. Voor het eerst zullen IPC's
taken overnemen voor wat betreft de
procesinstallatie-activiteiten. Dit is
nieuw en brengt uiteraard meer overleg
met zich mee. Het is natuurlijk handi
ger als je op 100 meter afstand van
elkaar zit, dan internationaal verspreid.'
Het feit dat het China-team in Hua Fei
met een aantal partijen aan tafel zit in
een zogenaamde joint-venture, maakt
dit project veel moeilijker dan
DAPON. Daar is Philips voor 100 pro
cent eigenaar. In Hua Fei voor 55 pro
cent. Ook spelen de cultuurverschillen
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fabriek. Begin 1997 wordt de inge
bruikname van de vijfde en laatste lijn
verwacht en is het project klaar. Een
aantal mensen uit het China-team,
maakte ook al deel uit van het
DAPON-projectteam. Zo waren Ad
Michielsen, Drewe Schuit en adviseur
Frits Zeh ook bij het DAPON-project
betrokken. Laatstgenoemde was drie
jaar lang plantmanager in Hua Fei.
Betekent dit, dat alles nu veel gemakke
lijker gaat, nu het een herhalingsoefe
ning betreft? Tournoy: 'Toch niet. We

Tournoy is het DAPON-project
nog aan het afronden en tegelijkertijd is
hij vanaf december vorig jaar eerste
man voor DCE in de diverse Hua Fei
projecten. Zeker eens in de vier weken
is hij samen met het Eindhovense
China-team een week ter plekke om de
vorderingen in ogenschouw te nemen
en deel te nemen aan de voortgangs- en
werkbesprekingen. De vlucht
Amsterdam-Hua Fei duurt maar liefst
zestien uur. Uiteraard valt dat vele rei
zen zwaar, maar het is een geluk dat de
sfeer binnen het team uitstekend is, zegt
Tournoy. 'Bovendien is het geweldig
interessant waar we mee bezig zijn. Je
schept iets uit het niets en als dat lukt,
geeft dat echt een voldaan gevoel.'

Zeven stappen
Het DAPON-project omvatte het

inrichten en opstarten van een totaal
nieuwe Colour Monitor Tubes-(CMT)
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CE-Markering een noodzaak
Veiligheid voert bij de EED verder dan Europa

EED-Werkgroep CE-Markering. Vl. n. r. zittend: Sraar Theelen, Trm van der Aa, Willy
van Laarhoven. Staand: Jan Verhagen, Jan van Gils. Op de foto ontbreken: Ad Colsters
(Tegema), Bob Göbel en Wim Frunt.

Als het aan de EED 'er Jan van Gils, groepsleider Elektrische Controle Sectie
Werkplaats ligt, gaat veiligheid voor alles. Als 'safety engineer' is hij er verantwoorde
lijk voor dat de zorgplicht voor het afleveren van veilige machines is uitgevoerd. Tevens
zit hij in de veiligheidscommissie van de Standaardisatie Commissie Elektrische
Componenten die beoordeelt welke elektrische componenten 'veilig' zijn voor gebruik
als voorkeurartikel via magazijn 4500.

I
'Iets kan functioneren en toch

onveilig zijn', legt hij uit. En veiligheid
verdient alle aandacht, vindt Van Gils.
Vooral nu de Europese Unie (EU) vanaf
1 januari 1995 voorschrijft, dat alle ma
chines die binnen Europa op de markt
worden gebracht, veilig dienen te zijn
volgens de machinerichtlijn. Veilige
machines krijgen een CE-sticker, waarbij
CE staat voor Conformité Européenne.

Bewijslast gewijzigd

Door het wegvallen van de gren
zen binnen Europa is vrije handel bin
nen Europa mogelijk geworden. Elke
regering is accoord met de Machine
richtlijn CE, waardoor je een wetsover
treding begaat indien je een onveilige
machine in de handel brengt. 'Philips
heeft er altijd naar gestreefd om veilige
produkten te maken', zegt Van Gils.
'De bewijslast ten aanzien van "veilig
heid" is per 1 januari 1995 veranderd.
Voorheen diende de klant aan te tonen

dat hij een produkt onveilig vond. Nu
moet de fabrikant aantonen dat het

produkt veilig is geconstrueerd. Tot tien
jaar nadat het produkt in de handel is
gebracht, moet je kunnen aantonen in
geval van een ongeluk, hoe je tot een
veilig produkt bent gekomen.'
Binnen de EED is een speciale werk
groep ingesteld om de zorgplicht ten
aanzien van veiligheid te borgen in de
organisatie. Deze werkgroep heeft
'machinerichtlijn en normen' -checklis
ten opgesteld. Tevens is er een procedu
re vastgesteld om na te gaan welke
documenten bij een bepaalde machine
noodzakelijk zijn. Ook bestaat er een
werkwijze om de zorgplicht t.a.v. veilig
heid te borgen. Momenteel zet de werk
groep alle documenten en de toelich
ting op het netwerk. Dit heeft het voor
deel dat het direct ter beschikking komt
voor elke ontwerper/constructeur en
bovendien is het eenvoudiger te archi
veren.

Geen gevaar

Wat is een veilige machine? Van
Gils: 'Een machine dient zo ontworpen
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te zijn dat de operator en de onder
houdsman geen gevaar lopen tijdens
hun werkzaamheden, mits zij zich aan
de instructie houden.' De machine

richtlijn geeft algemene bepalingen
zoals: Het moet veilig zijn en geeft
alleen ten aanzien van trilling of geluid
een concrete waarde. De normen geven
hierover meer inzicht. Er zijn 3 soorten
normen: A-normen zijn de fundamen
tele veiligheidsprincipes, B-normen de
groepsgebonden veiligheidsaspecten
bijv. 'elektrisch' of 'mechanisch' en C
normen voor speciale produkten zoals
de vleessnijmachine bij een slager.
De machinerichtlijn geeft aan dat ont
werpers/ constructeurs verantwoordelijk
zijn voor het ontwerpen van veilige
machines. Daarom is het van groot
belang al tijdens de ontwerp-fase de
mogelijke risico' s te onderkennen (risi
co-beoordeling) en deze zoveel mogelijk
bij het ontwerp uit te sluiten (risico
reductie).
Lukt dit niet, dan dient men maatrege
len te treffen en/of een instructie op te
stellen hoe te handelen om veilig te
kunnen werken. Een mogelijk restant
gevaar dient altijd kenbaar gemaakt te
worden. Hierbij is de machinerichtlijn
voor de risicobeoordeling en zijn de
normen voor risicoreductie een lei

draad. Indien nodig, dient de ontwer
per/constructeur onbekende veilig
heidsexpertise elders te halen. Dit kan
gaan om zaken als eXplosieveiligheid,
laserstraling, e.d. Uiteraard moeten de
economische aspecten hierbij niet uit
het oog verloren worden. 'Je kunt iets
uitermate veilig maken maar onverhan
delbaar, omdat het veel te duur wordt',
stelt Van Gils.

Afwijkingen

De weg naar de CE-sticker is lang.
Van Gils: 'Als een opdracht definitief is,
geeft de ontwerper/constructeur de
ordergegevens aan mij, zodat ik kan
zien welke documenten noodzakelijk
zijn om de zorgplicht ten aanzien van
de veiligheid te borgen. De checklisten
dienen ingevuld te worden door de ont
werper/constructeur tijdens het ont
werp. Hun opmerkingenlijst wijst gedu
rende de bouwen het bedrijfsklaar
maken van de machine waar er van de

norm afgeweken wordt. Tijdens de



Jan van Gils: 'Bewijslast t.a. v. veiligheid ligt nu bij de fabrikant. '

bouw van een machine kijkt de vakman
of hij volgens de norm bouwt. De elek
trische controleur test of de machine

functioneert volgens zijn specificatie en
beoordeelt of er aan de veiligheidseisen
is voldaan. Afwijkingen van de normen
dient de ontwerper/constructeur te ver
melden op de opmerkingenlijst, die bij
de checklist zit.'

Als alle documenten tenslotte zijn inge
vuld en aangeleverd bij Van Gils, tekent
het hoofd EED Michel Co enen zijn
verklaring. Vervolgens wordt de CE
sticker op de machine geplakt. Bij de
machine wordt de verklaring van over
eenkomst volgens de machinerichtlijn
meegeleverd of opgestuurd. De reste
rende documentatie wordt onder het 12
nc nummer van de machine in het

archief opgeslagen.

Stap verder
Per 1 januari '96 is de EMC

(Electro Magnetische Compatibiliteit)
Richtlijn van kracht geworden. Een
speciale werkgroep is bezig om dit in te
bedden in de EED organisatie. Per 1
januari 1997 wordt de Laagspannings

Richtlijn van kracht. 'Het beleid van de
EED is erop gericht om reeds vanaf 1
januari 1995 zoveel mogelijk volgens de
procedure te verwerken en uit te voe
ren, zodat we nu al verder gaan dan
alleen de machinerichtlijn', weet Van
Gils. 'Tevens streeft de EED ernaar om

apparatuur en machines die buiten
Europa afgeleverd worden, ook volgens
deze procedure af te leveren. Veiligheid
voert binnen de EED verder dan

Europa.'

Philips DCE Toertocht viert 5-jarig jubileum I

De start van het peloton met de nieuwe (freelance) voorrijder Huub Stalmans.

Voor het vijfde jaar op rij vond op maandag 24 juni en dinsdag 2S juni j1. de
Philips DCE Toertocht naar Aken plaats. Niet alleen het S-jarige jubileum gaf deze
toertocht een feestelijk tintje. Ook het SO-jarig bestaan van Philips Sittard, de vaste
pleisterplaats op de terugweg, werd gevierd. Voor elke wielrenner leverde dit heugelijk
feit naast het gebruikelijke gezellige onthaal nog een bidon en binnenbandje op.

Ruim vijftig wielrenners van
Philips DCE, Sittard en Aken namen

deel aan de bijna 400 km lange toer
tocht van Eindhoven naar Aken en

IN BEELD NR.S SEPTEMBER/OKTOBER 1996

weer terug. Naast de vaste harde kern,
werden ook elf nieuwe deelnemers bin

nen de gelederen van het peloton ver
welkomd. Alle deelnemers wisten,

mede dankzij de perfecte organisatie,
zonder problemen de finish te berei
ken. De rit verliep zelfs zo voorspoedig
dat het peloton vijf minuten te vroeg
arriveerde.

Tonproater
DCE-er Huub Stalmans zorgde

tijdens de toertocht voor de vrolijke
noot. Hij startte de tocht op de step en
vermaakte de deelnemers onderweg
met zijn capriolen als douanier en pas
toor. Tijdens het avondprogramma in
Aken toonde hij nog een onvervalst
staaltje van zijn kwaliteiten als ton
proater.
De deelnemers die de rit voor de vijfde
keer op rij goed hadden volbracht, kre
gen tijdens de feestavond van voorzitter
Leon Elshof een modern vormgegeven
beeldje van een wielrenner uitgereikt.
Bij aankomst in Eindhoven werd de 5e
Philips DCE Toertocht afgesloten met
een welverdiende warme maaltijd,
prima verzorgd door ECS, in de kanti
ne op RAF-5.



Een goede OR belangrijk voor medewerkers èn management

OR-verkiezingen 1996-2000

Display Components

Philips Eindhoven

88975
83322
88847

ge leden moeten uit de geledingen van
DCE worden gehaald. Zijn er nog
bepaalde eisen waaraan een toekomstig
OR-lid moet voldoen? 'Enthousiast zijn
èn verstand van zaken hebben of in elk

geval de wil om zich in de materie te
verdiepen. Daarnaast moet zijn of haar
baas hem of haar de ruimte geven tijd
aan het OR-werk te besteden.'
Meedraaien in de OR betekent echter
niet alleen investeren, het levert ook iets

op. 'Voor je ontwikkeling binnen het
bedrijf is het sowieso goed, maar je leert
ook om op een andere manier naar
managementzaken èn naar het bedrijf
in z'n totaliteit te kijken.'

ON DERNEMI NGSRAAD

Personen die zich verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot uiterlijk
13 september a.s. aanmelden bij één van de huidige OR-leden ofbij één van
onderstaande lijsttrekkers:
VHPP Karel Arbouw

FNV Roger Seys
Rechtstreeksgestelden José Evers- Prinssen
CNV (momenteel geen leden in de OR)
Unie (momenteel geen leden in de OR)

we" aanpak, maar ook door het feit dat
de huidige OR uit capabele leden
bestaat. En dat werkt! Een OR moet

gewoon een goede tegenspeler van het
management zijn. Aan ja-knikkers heb
je niets. Ook het management heeft lie
ver mensen om de tafel die gericht
tegengas kunnen en durven geven.'
Van de huidige 17 OR-leden stellen
circa 9 leden zich herkiesbaar. De overi-

12 en 13 november is het zover. Medewerkers van Def beslissen dan welke

collega's hun belangen in de periode 1996-2000 in de ondernemingsraad (OR) zullen
gaan behartigen. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de werving van nieuwe
kandidaten. Volgens de voorzitter van de verkiezingscommissie Karel Arbouw, verloopt
deze 'wervingscampagne' echter niet zo voorspoedig als gehoopt.

Tot nu toe kost het veel moeite

om mensen enthousiast te krijgen. De
belangtijkste reden is de tijdsdruk van
het normale werk. Mensen hebben
steeds minder ruimte om extra zaken

op te pakken. Een andere oorzaak ligt
bij het imago van de OR. De OR doet
te weinig aan ptomotie en PRo Het
gezicht van de OR, zoals in vtoeger
dagen, ontbreekt. 'Het lijkt of wij niet
aan de weg timmeren, maar het tegen
deel is waar', reageert Arbouw. 'Alleen
onze werkwijze roept weinig "publici
teit" op.' De huidige OR hanteert, in
tegenstelling tot eerdere ondernemings
raden, het harmoniemodel. Dat bete

kent dat het management de OR reeds
in het voonraject bij wijzigingen in de
organisatie en bij andere problemen
betrekt. Deze werkwijze levert echter
minder conflictsituaties en daarmee

minder openlijk zichtbaar 'vuurwerk'
op.

Geen ja-knikkers

Ondanks dat het optreden van de
OR minder daadkrachtig lijkt, werpt
het volgens Arbouw wel zijn vruchten
af. 'We hebben leuke resultaten

geboekt. Niet alleen dankzij deze" nieu-

I

Geytenbeek klaart 3D-Gigaklus
De meetkamer op RAF-2 is in het

trotse bezit van twee 3D-meetmachines.
Eén van de twee was eind mei aan ver

vanging toe. Het werd een heidense klus
om de oude machine onbeschadigd uit
RAF-2 te krijgen en de nieuwe erin. Piet
Jacobs, onder meer coördinator van de
meetkamer, was belast met alle activitei
ten rondom de afvoer, aanschaf en

plaatsing van de machines. Hij weet aan
de hand van foto's dat toen de oude

machine achttien jaar geleden werd bin
nengekruid op RAF-2, een torenhoge
stapel pallets tegen de muur van RAF
als tussenstation diende. De firma

Geytenbeek, voorheen het zwaar trans-

port van Philips, bedacht nu een inge
nieuzer manier om het karwei te klaren.

Een gigantische kraan hees een contai
ner, voorzien van een stalen plaat waar
de machine op rustte, omhoog. Met
behulp van een lier werd de machine
aan de westkant van RAF naar binnen

getakeld. Jacobs is blij met de nieuwste
aanwinst, evenals Piet Sennema, die
gedurende 18 jaar als operator met de
oude 3D-machine heeft gewerkt. 'De
oude machine was economisch en tech

nisch afgeschreven. De nieuwe Zeiss is
sneller en heeft meer mogelijkheden.
Zij bevat betere software, elektronica en
mechanica', aldus de tevreden gebuiker.

IN BEELD NR.S SEPTEMBER/OKTOBER 1996



Jubilaris Van der Steen:

'Binnenzitten is nog steeds
geen hobby'

WIm van der Steen is de enige handwerksman bij Mask &Metal

Cursus 'Stoppen met roken' in CGF lijkt
succesvol

•

Eerst bij Joep Stöver en later bij Henk
Bongenaar. Momenteel maakt hij als
assistent ontwikkeling bij de groep
Mask & Metal van Ad Leenaars het

ijzerwerk voor kijkmodellen en prototy
pen voor nieuw te ontwikkelen buizen.
Ook meet hij de mechanische eigen-

schappen daarvan. 'Ik ben hier de enige
handwerksman. De meeste van mijn
collega's zijn ingenieur en houden zich
hoofdzakelijk met het ontwerpproces
bezig.' Toch voelt hij zich prima thuis
in zijn werkplaats op RO. Het is niet
eenzaam, er is immers steeds overleg
met de opdrachtgevers.

Actuele hobby

Van der Steen had willen stoppen
met werken als het had gekund, na zijn
jubileum. Hij zal echter nog even moe
ten doorwerken. Hoe hij zijn tijd liever
had doorgebracht, weet hij niet precies.
Zijn meest actuele hobby is het verza
melen en beluisteren van LP's. 'Na een

jaar of zes CD's te hebben beluisterd
heb ik gemerkt dat een goede platen
speler en goede LP's een veel betere
klank geven dan de gemiddelde CD.'
Ook pakt hij misschien het fotograferen
weer op. Maar alles is beter dan ver
plicht binnenzitten.

Centrale Werkplaats.
Dat bevalt beter,

zeker als hij belast
wordt met het

maken van prototy
pes. Deze job houdt
hij zo'n twintig jaar
vol. Daarna is hij
zes à zeven jaar
werkzaam op de
onderhoudsafdeling
van Henk van Trigt.
'Dat was pas leuk',
aldus de jubilaris.
'Toen kwam de vrij
heid. Je kwam over
al en was ik einde

lijk van de gedwon
gen vierkante meter
af.' Terwijl hij over
al kwam, ontdekte

hij dat het bij ontwik
keling leuk was. Maar vanuit onder
houd is het haast niet mogelijk bij ont
wikkeling te komen, wist hij. Toch
lukte het Van der Steen na drie jaar.

Als extra ruggesteuntje wil In
Beeld de resultaten van de cursus

'Stoppen met roken' in de Central
Gun Factory niet onvermeld laten.
Van de oorspronkelijke 18 deelne
mers, drukten uiteindelijk 14 perso
nen op 16 juni jl. hun laatste sigaretje
uit. En ondanks de vaak vervelende

ontwenningsverschijnselen was nog
niemand van de ex-rokers op de terug
kombijeenkomst van 15 juli overstag
gegaan. Maandag 9 september a.s.
vindt de laatste terugkomdag plaats.
In Beeld houdt u op de hoogte.

Wim van der Steen (55) viert zijn robijnen jubileum 27 september. Feitelijk is hij
een maand eerder al veertig jaar in dienst bij PhiliPs. Door het feest uit te stellen, kan
zijn dochter die in het vakantieseizoen als gids aan de Costa Brava werkt, er tenmin
ste ook bij zijn als pa jubileert. Toch wil Van der Steen geen groot feest. 'Ik kies dan
ook niet voor de kantine, maar voor de conferentiekamer op RAF-S. Ik nodig alleen
maar mijn naaste collega's uit en 's avonds gaan we een hapje eten.'

Als vijf tienjarige jongen kwam
bankwerker Wim van der Steen bij de
papierfabriek van Philips op Strijp Ir
terecht als Van de Steen. Het zou vijf
entwintig jaar duren vooraleer de perso
neelsadministratie 'de' veranderde in

'der'. 'Ik denk dat dit tegenwoordig met
alle automatisering wel sneller gaat',
lacht Van der Steen. Zijn herinneringen
aan die eerste tijd bij Philips zijn niet zo
vrolijk. 'Werken betekende voor mij het
inleveren van vrijheid. Ik voelde me
afgesloten van de wereld', zegt hij. 'De
jeugd van nu heeft het beter. Zij kun
nen lekker naar school gaan en een
beetje profiteren van het leven.' Zelfs
nu, na veertig jaar, kan Van der Steen
nog steeds niet wennen aan het binnen
zitten. 'Als het werk het toelaat, trek ik
er in de middagpauze op uit met mijn
fiets.' Geen racefiets, zoals hij zelf zegt,
'maar eentje die tegen een stootje kan'.
Na een jaartje papierfabriek, had hij het
daar wel bekeken. Zijn aanvraag voor
een interne overplaatsing werd gehono
reerd en hij kreeg een baan in de
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Ontwikkelaar Noud van Eck:

'Techneut kan zich hier lekker
uitleven'

Als ik terugkijk op mijn veertigjarig dienstverband bij PhiliPs, dan denk ik, 'waar

is de tijd gebleven? Hij is als het ware voorbij gevlogen.' Dit zegt Noud van Eck.

Indertijd begon hij op de tekenkamer van radiobuizen op de Emmasinge/.

Na een jaar of zeven komt hij hier
bij zwart/wit buizen werken in de proe
vensector. Daar doet hij van alles en
maakt en meet buisjes. Later verschuift
het accent meer naar onderdelen zoals

kathodes en gloeidraden en het indruk
ken van kanonnen. Tegenwoordig
bedenkt hij als mechanisch ontwikke
laar mechanische concepten voor
kanonnen op basis van elektro-optische
ontwerpen. Zijn werk vindt hij erg
boeiend. 'De elektro optici bedenken
gaten. Wij verpakken die gaten in een
stuk metaal. Het is de kunst om dit net

jes en goedkoop met de juiste eigen
schappen te doen. Daarbij dienen we zoIweinig mogelijk te vernielen of schade

: toe te brengen aan het optische ont
werp. Wat dit betreft wil ik een parallel
trekken met het opvoeden van kinde-
ren. Ook daarbij is het de kunst om zo
weinig mogelijk schade toe te brengen
aan het kind.' Van Eck weet waarover

hij spreekt. Zelf heeft hij drie dochters
en een zoon.

Ontwikkeling vergt vrijheid

In de loop der tijd heeft hij meni
ge reorganisatie meegemaakt. Daardoor
ziet de ontwikkeling er nu anders uit
dan vroeger, vindt hij. 'Vroeger was er
meer vrijheid, toen was de baas zelf ook

Vervolg van pag. 3

het China-team soms parten. Zo stre
ven Chinezen onder andere naar lokali-.....
satle van aCtlvltelten ten aanZien van

equipment. Hoe goedkoper, hoe beter.
Tournoyen zijn teamgenoten laten zich
echter liever leiden door integrale kos
ten. 'Goedkoop is op termijn vaak
duurkoop. Als equipment van slechte
kwaliteit straks uitval geeft in de
fabriek, ben je verder van huis.'

Meer informatie

Maar behalve de cultuurverschil

len en het feit dat je met meerdere par-

1/oorNoud van Eck zijn de veertigjaar bij

Philips voorbij gevlogen.

een ontwikkelaar die jouw problemen
onderkende. Tegenwoordig wordt de
ontwikkeling geleid op basis van plan
ningen en tijdschema's. Volgens mij is
dit in tegenspraak met ontwikkeling.

tijen aan tafel zit, zijn er nog andere
redenen waarom Hua Fei meer energie
vraagt van de Eindhovense bemanning
dan DAPON. Tournoy: 'In DAPON
konden we ons volledig richten op onze
hoofdactiviteiten zoals het installeren en

testen van eqUlpment en process-sup
port. Hua Fei vraagt veel meer van ons.
Vooral op het gebied van informatie
verschaffing. Het in december vorig jaar
getekende contract wordt door onze
Chinese zaken partners nauwgezet
gevolgd. Zij letten op de afspraken over
equipment, het proces, de inrichting of
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Ontwikkeling vergt vrijheid van denken
en handelen. Je kunt echte ontwikke
ling niet plannen of van tevoren vastleg
gen. Dan is het volgens mij geen ont
wikkeling meer die voorop loopt. De
uitvindkant heeft mij altijd meer aange
sproken dan het geprogrammeerd ont
wikkelen.'

Lange fietstocht

Van Eck is na veertig jaar nog
steeds tevreden over Philips als werkge
ver. 'Ik ben toch een beetje een tech
neut en dan zijn er hier veel mogelijk
heden om je lekker uit te leven.'
Toch, als hij het nog eens mocht over
doen, zou hij niet zo jong gaan werken
en wat meer van de wereld willen zien.

'Voor de jongeren ziet het er tegen
woordig een stuk leuker uit. Wij moes
ten zaterdagsmorgens werken en 's mid
dags naar school. '
Van Eck wordt 22 augustus bij Timmer
verwacht en vrijdag 13 september viert
hij zijn feest. Daarna zal hij nog zo'n
21/2 jaar bij Philips blijven werken. 'Ik
vind mijn werk nog steeds erg leuk.' Bij
leven en welzijn wil hij na die tijd graag
weer gaan fotograferen, in de tuin wer
ken en een lange fietstocht maken.
Eerst een oefenrocht naar Spanje en dan
naar Noorwegen. De afstand Eind
hoven-Aken overbrugt hij moeiteloos.
Inmiddels deed hij al vijf maal mee aan
de Philips Toertocht Eindhoven-Aken.
Vice versa.

lay-out van de fabrieken, constructies,
piping (chemische infrastructuur) en
milities zoals gas, water en licht-voor
zieningen. Ze staan contractueel volle
dig in hun recht, maar het brengt veel
extra werk met zich mee', zegt Tournoy.
'Temeer omdat de planning voor het
totale project net als in DAPON,
uiterst kritisch is. Wij werken er in elk
geval binnen de PPD/EED met man en
macht aan om de projecten binnen de
gevraagde levertijd van 1998 te halen.'


