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Hans Linssen over PQA-90

'Philips profiteert van positivisme'
Dit is de juiste weg. Zo moet het worden. PhiliPs' oud-president Jan Timmer was

zeer duidelijk toen hij voor het eerst de principes van PQA-90 verkondigde. Timmer
zag de mogelijkheden die dit Philips bood om op alle fronten beter te presteren. In
1991 gaf hij tijdens een lezing het Corporate Qua/ity Bureau (CQB) opdracht alles op
alles te zetten om het hele bedrijf te enthousiasmeren voor PQA-90. 'Een betere pleit
bezorger voor kwa/iteitsacties kun je niet wensen', vindt Hans Linssen, coördinator
voor de PQA-90 ca/ibratie audits bij de Display Components organisatie. Eind septem
ber kreeg Chupei in Taiwan als eerste de PQA-90 Award. 'Terecht', vindt Linssen. 'Wat
daar gepresteerd wordt, is van wereldklasse.'

'Het behalen van een ISO-certifi

caat is een stapje op de goede weg. Niet
meer dan dat', vindt Linssen. 'Pas daar

na krijgt de reis naar kwaliteit meer
dimensies. PQA-90 is minder gericht
op productprestaties, maar veel meer op
de processen die plaatsvinden binnen
een bedrijf en tussen het bedrijf en haar
omgeving. PQA-90 houdt zich bezig
met twee hoofdzaken. Zo is er de hori-

Ham Limsen: 'Afipraak is afipraak. '

Philips Components B.V.
Display Components Eindhoven

zontale as van PQA; de processen die
plaatsvinden tussen toeleveranciers, het
eigen bedrijf en de klanten. Deze pro
cessen moeten zo goed mogelijk verlo
pen. Hierbij speelt partnership een hele
voorname rol. Partnership betekent een
hele nauwe samenwerking met de klant
en leverancier. Partnership vervangt het
credo "Leveren tegen zo laag mogelijke
kosten", door "Regel de zaken in onder
ling overleg". Beide kanten profiteren
hiervan, zodat er een zogenaamde win
win situatie ontstaat. Partnership wordt
niet alleen onderhouden buiten het

bedrijf, maar ook daarbinnen. We zijn
allemaal zowel leverancier als klant. Het

zogeheten proces management.'

Afspraak is afspraak

Ten tweede vinden we bij PQA de
verticale as die de samenwerking sym
boliseert tussen het management en de
medewerkers. PQA-90 wil dat het
management duidelijk aantoonbaar op
de medewerkers kan overbrengen wat
Philips wil. Aan de andere kant staan de
medewerkers. PQA-90 promoot dat zij

vrij moeten zijn om hun visie te geven
hoe en wat beter gedaan kan worden.
Dit vraagt van de medewerkers wel een
assertieve instelling. Zij moeten ook
durven uitkomen voor hun mening. In
de ideale situatie worden op basis hier
van opdrachten van het management
bijgestuurd. Daarna geldt: afspraak is
afspraak en moet deze dus nagekomen
worden. Dit is bekend als 'policy
deployment'. Om dit goed te laten ver
lopen, wordt er meer planmatig en
gestructureerd gewerkt. Er wordt zake
lijker gewerkr. Dit geeft een beheerste
organisatie. Linssen: 'Uiteraard beteu
gelt dit de vrijheid. Sommige mensen
zien dit als een verarming. Aan de ande
re kant wordt iedereen op deze manier
wel serieuzer genomen.'

Geen schoolmeester

Het ISO-certificaat gaat voorbij
aan deze communicatieprocessen en
beperkt zich vooral tot procedures.
'Wordt PQA-90 volledig gesteund door
het management, dan brengt PQA-90
de organisatie op een hoger niveau',
stelt Linssen, die PQA-90 ziet als een
mogelijkheid tot verrijking of verdie
ping van de Philips Quality. Bovendien
heeft hij sympathie voor het motiveren
de karakter van de PQA-90 audits (zie
schema). Linssen: 'In tegenstelling tot
de audits voor het ISO-certificaat,
wordt er niet als een schoolmeester

gewezen op zaken die niet in orde zijn
of waar de organisaties te kort schieten.

PHILIPS
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Nummer één

Binnen Display Components
Eindhoven is men nog niet zo ver met
PQA-90 als Linssen wel zou willen.
'Sinds Gerard Kleisterlee er anderhalf

jaar geleden een persoonlijk item van
maakte, is er flinke vooruitgang
geboekt', vindt hij. Het grote voorbeeld
voor allen is de Chupei fabriek in
Taiwan. Deze organisatie kreeg op 26
september als eerste de PQA-90 Award
uitgereikt. 'Zeer terecht', vindt Linssen.
Hij is bepaald onder de indruk van wat
hij daar zag, tijdens de keren dat hij er
zelf was. 'Het was al iedere keer een ver

ademing om daar als kwaliteitsman een
kijkje te nemen. En toch werd het nog
iedere keer beter. Zo moet het ook',
vindt Linssen. 'Zelfs met de PQA-90
Award op zak, moet het bedrijf blijven
streven naar verbetering. Stilstaan is ook
hier achteruitgaan.'

velingen worden echter met het hele
team samengesteld. Ieder hoofdstuk
wordt dan door één persoon gepresen
teerd bij de onderzochte organisatie of
auditee. Hiermee voorkom je dat één
teamlid teveel zijn stempel kan drukken
op de presentatie. Is 85 procent van de
items in orde, dan kan het bedrijf aan
geven klaar te zijn voor de laatste stap
in het PQA-Award-proces; het manage
ment assessment. Een aantal directeu
ren komt dan bezien of de eerste teams

hun werk goed gedaan hebben en of de
organisatie in aanmerking komt voor
een award. Ook kijken zij of de conti
nuïteit gewaarborgd is van het bedrijf
Ook klanten worden hierbij betrokken.
'Het is natuurlijk geen reclame, als het
bewuste bedrijf snel na het behalen van
de award ter ziele zou gaan', legt
Linssen uit.

Nominatie

Management assessment

Gigantisch leereffect

Het PQA-90 Award Proces

I Zelf-audit I

t
Standaatd bereikt?

Ja
Peer audit

Tijdens een drie dagen durende
audit moeten er 153 checkpoints wor
den afgewerkt, onderverdeeld in zes
hoofdstukken. Twee hoofdstukken wor

den per koppel onderzocht. De aanbe-

Om na te gaan hoever de verschil
lende organisaties al gevorderd zijn op
de PQA-90 weg, worden er overal cali
bratie-audits gehouden. Hiervoor heeft
Linssen auditteams van zes personen
samengesteld. In deze teams zitten maar
twee kwaliteitsspecialisten. De andere
auditors zijn lijnmanagers. Linssen
heeft er bij de samenstelling op gelet,
dat de teamleden elkaar aanvullen en
versterken. Niet iedereen kan auditor
worden. Deze mensen moeten aan een

aantal voorwaarden voldoen. Zij moe
ten weten hoe een bedrijf in elkaar
steekt. Ook moeten zij over een aantal
sociale vaardigheden beschikken; zo
moeten zij goed kunnen luisteren. Ook
vraagt het overbrengen van de waarne
mingen tactvol optreden. Alle teamle
den hebben bovendien een speciale cur
sus gevolgd. Naast het afnemen van
audits hebben de teamleden ook nog
hun gewone werk. Is dat niet erg belas
tend? 'Zeker', stelt Linssen. 'Toch heb

ik bij de evaluatie alleen maar positieve
reacties gehad, vooral vanwege het
gigantische leereffect, door te kijken
hoe een ander het doet.'

Er wordt aangegeven waar het goed
gaat en waar er kansen tot verbetering
liggen.' Linssen is een groot voorstander
van de positieve benadering. Uit erva
ring weet hij dat dit veel stimulerender
werkt en betere resultaten oplevert dan
een' negatieve' audit.
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Een paar weken terug hielp ik een klant

in China met het toepassen van onze beeldbui
zen in zijn apparaat. Zo'n bezoek laat vele
indrukken na, maar de meest overweldigende is
toch wel wat een enorm land dit is, met

immens veel inwoners. Het gaat de mensen er
nu zichtbaar beter dan een paar jaar geleden.
Allerlei soorten bedrijven, waaronder ook
Philips, herkennen dit. Discussies met de klant
drukken je ook wel met de neus op de feiten
dat dit werelddeel zijn eigen eisen stelt aan de
produkten die je et wilt leveten. Het wil er bij
die mensen gewoon niet in, dat een gigant als
Philips niet in staat zou (willen) zijn om een
produkt te leveren naar hun wensen op maat
gesneden. En objectief bezien: de betreffende
klant wil in '97 5 miljoen TV's maken; zoiets

als Brugge en Dteux samen! Daar mag je wel
iers extta' s voor doen. Ook dat zien meerdere

concurrenten, zodat de klant genoeg vergelij
kingsmateriaal heeft. Niet gehinderd door het
verleden nemen ze gewoon het beste wat er te

vinden is tegen een concurrerende prijs.
Daarom denk ik, dat we inderdaad wel iets

extra's moeten doen, andets gaat een flink stuk
van deze koek aan onze neus voorbij.

Frans TolI
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DCE deed massaal mee

EMS bevestigt het reeds
bekende

In juni werd opnieuw het Employee Motivation Survey (EMS) onder alle Philips
medewerkers gehouden. Deze schriftelijke enquête liet bij Display Components
Eindhoven resultaten zien die gedeeltelijk verwacht werden.
'Managers die geconfronteerd werden met de resultaten, zeiden dat de uitkomsten
voorspelbaar waren', aldus plantmanager Wilbert van der Eijk. Uiteraard weet een
goede manager wat er leeft binnen zijn afdeling. Is zo'n kostbaar onderzoek dan niet
overbodig? 'Al denk je te weten hoe de zaken er voor staan als manager, het is toch
goed als dit dan nog eens officieel bevestigd wordt.'

De heer van Dinther van Beteor licht de resultaten toe aan de staf van Phosphoren en
Multifàrms.

Terugkoppeling

Het trekken van conclusies naar

aanleiding van de uitslagen van de
enquête is geen eenvoudige zaak. Om
ervoor te zorgen dat er op een éénduidi
ge manier naar de resultaten gekeken
wordt en de conclusies worden getrok
ken, is de analyse opgedragen aan een
extern bureau, Beteor. Dit bureau ver

zorgt voor heel Components in
Nederland de analyse van de resultaten.
Inmiddels heeft op een aantal onderde
len in onze organisatie de terugrappor
tage aan het management plaatsgevon
den. Nu zullen in nauw overleg met de
medewerkers per afdeling die onderwer
pen nader worden besproken die om
een verdere aanpak vragen. Per afdeling
kunnen de actieplannen om tot verbe-

tering te komen dan ook nadrukkelijk Ivan elkaar verschillen. Van der Eijk
hoopt dat deze terug zijn te vinden in
de resultaten van de volgende enquête,
die naar alle waarschijnlijkheid over een
aantal jaren wordt gehouden.

Cursus 'Stoppen met
roken' in CGF afgerond

Hoe dan ook, de resultaten zijn onder
tussen in grafieken gevat. Nu is het tijd
voor de terugrapportage en verbete
ringsacties. Zo'n 1300 medewerkers van
DCE deden mee. Dit zijn er ongeveer
net zoveel als vorige keer. Dit betekent
ongeveer tachtig procent van het totaal
aantal mensen. De opkomst was dus
goed. Medewerkers die niet meededen,
waren verhinderd en een enkeling ver
gat gewoon het formulier in te vullen.
Hoewel de vraagstelling soms wat aca
demisch aandeed (er werd af en toe
gewerkt met vooronderstellingen, het
geen niet voor iedereen even gemakke
lijk is), blijken de resultaten toch helder
en herleidbaar te zijn. Veel bleek verge
lijkbaar met 1994. Toch waren er ook
een aantal zaken significant anders dan
de vorige keer. Zo bleken prestatiege-

richtheid, waardering en honorering
duidelijk beter te scoren dan in 1994.
Men vond dat dit met acht procent ver
beterd was. Daarentegen daalde de
financial awareness, oftewel hoe goed
het bedrijf op de centjes past, volgens
veel mensen de afgelopen jaren met
acht procent. Deze mening doet niet
alleen opgeld bij Display Components
Eindhoven: elders bij Philips blijkt dit
ook zo te zijn.
Deze score baart Van der Eijk werkelijk
zorgen. 'Het is zaak dat dit punt duide
lijk aandacht krijgt. Het is niet goed dat
de mensen denken dat het bij Philips
niet op kan. Dit vraagt de nodige terug
koppeling. We zullen moeten onderzoe
ken waarom de mensen dit denken en

waar nodig, zullen acties ondernomen
moeten worden.'
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Petje af voor de deelnemers van de
CGF aan de cursus 'Stoppen met
roken'.

Op de laatste terugkomdag begin
september bleek dat maar liefst
twaalf mensen bijna drie maanden
lang de roep van de sigaret hebben
kunnen weerstaan. In percentages
omgerekend komt dit neer op 85%.

Binnenkort vindt een evaluatie van

deze cursus plaats. Op basis van deze
resultaten zal het

management
besluiten of de

cursus ook bij
andere onderde
len van DCE zal

worden ingezet.



Helderheid en kleur centraal bij levensduurtests

Betrouwbaarheid beeldbuis
moet beter

wearout

tlme

random failures

'Thuis voor de buis' test

2.000 uur test en de set life test. Bij de
eerste twee tests, de zogenaamde stress
tests of versnelde tests, kan door het

opvoeren van de stroom en de spanning
de kwaliteit van de buis in een korter

tijdsbestek worden getest.
De 24-uurs test is met name bedoeld

om calamiteiten op te sporen. De ver
snelde 2.000 uur test, die zowel in het
testlab als in de fabriek plaatsvindt, is
met name gericht op het herkennen van
veranderingen in vergelijking met het
verleden.

De derde test, de set life test, ver
toont de meeste overeenkomsten met
de situatie 'thuis voor de buis'.

Sommige condities waaronder de con
sument zijn televisie gebruikt, zijn in
het testlab nagebootst. De test wordt
uitgevoerd bij omgevingstemperatuur
en de televisie wordt met vaste tussen

pozen automatisch aan en uitgescha
keld. De resultaten van deze test wor

den vertaald in de zogenaamde overlij
denskarakteristieken van de beeldbuis.

Zoals in de 'badkuipcurve' wordt aan
gegeven (zie illustratie), is het aantal
buizen dat faalt gedurende de eerste
periode van gebruik hoger dan geduren
de een latere periode.
Een beeldbuis heeft een gemiddelde
levensduur van 20.000 uur. Aan deze

lange termijn cijfers wordt vooral door
de consument veel waarde gehecht.
Voor de setmaker is met name het

infant I
mortality.

I
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i improved workmanship i

'Badkuipcurve'

de noodzakelijke helderheids- en kleur
eisen voldoen. 'Drie factoren spelen
hierbij een belangrijke rol', legt
Beuzekom uit. 'Om een helder beeld te

houden, mag de hoeveelheid stroom uit
de cathode en de afknijpspanning niet
onder een bepaalde waarde zakken.
Voor de kwaliteit van de kleur geldt dat
het kleurverschil tussen de drie kanon

nen niet te groot mag zijn. Ook fatale
fouten als kort-

sluiting, lekke
buizen ete.

mogen natuurlijk
niet voorkomen.'

Om te con

troleren hoe lang
de beeldbuis aan
deze criteria vol
doet, kunnen
drie tests worden

ingezet: de 24
uurs test, de

Stress tests

Een Philips TV-beeldbuis gaat gemiddeld 20.000 uur mee. Omgerekend bete
kent dit voor de consument tien jaar 'kijkplezier'. Jaarlijks worden in het testlab op
ons complex ongeveer achthonderd beeldbuizen op levensduur getest. Een goede hel
derheid en kleur van het televisiebeeld vormen hierbij de uitgangspunten. 'We gaan
uit van de wensen van de consument en die wil gewoon een mooi plaatje', legt
Dingeman Beuzekom uit.

Belangrijkste criteria

Dingeman Beuzekom: 'De consument wil gewoon een mooi plaatje. I

'Ouderdom' van de beeldbuis is

volgens Beuzekom doorgaans niet de
belangrijkste reden van de consument
om tot vervanging over te gaan. 'Met
name de vraag naar meer toeters en bel
len aan het toestel, zoals stereo en tele
tekst, speelt voor hem een rol.'
Beuzekom houdt zich als Reliability
Engineer bezig met het bewaken van de
levensduur van beeldbuizen. De nadruk

ligt hierbij op de levensduur van beeld
buizen toegepast in TV-sets. 'Bij CMT
buizen is de levensduur een minder

belangrijk item', legt Beuzekom uit.
'Een monitor wordt namelijk niet
alleen vaker, maar doorgaans ook in z'n
geheel vervangen.'

Het uitvoeren van de levensduur
tests besteedt Beuzekom uit aan de
medewerkers van het testlab. Vele TV' s

en monitoren staan hier rijen dik opge
steld. De medewerkers controleren

regelmatig of de beeldbuizen nog aan

I
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eerste jaar van belang. In de garantiepe
riode is hij immers verplicht eventuele
defecte buizen gratis te vervangen.

Verbeteringsacties

Naast de levensduurtest fungeert
ook de defecte buis als informatiebron.

Alle door de service-afdeling van
BGTV Nederland en B&O Europa ver
vangen buizen, krijgt DCE retour. De
oorzaken van het defect aan de beeld

buis zijn volgens Beuzekom divers.
Hoogspanningsproblemen, een bescha-

Verschil moet er zijn.
Uit welke 'kraan' zou u het liefst

een fris glaasje water drinken.
De redactie van In Beeld hoeft hier niet
lang over te twijfelen.

In de Central Gun Factory werd
bij de inrichting van de nieuwe coffee-

diging aan het glas en een te lage emis
sie zijn hier voorbeelden van. Het aan
tal retour-buizen varieert van 1.000

1.500 per jaar. 'De helft van deze bui
zen begaf het reeds in het eerste levens
jaar en vijfenzeventig procent gaf de
geest voordat er twee jaar verstreken
waren. Dat is veel. Veel te veel', vindt
Beuzekom.

'De beeldbuis was in het verleden altijd
één van de betrouwbaarste onderdelen

van een Tv. Je ziet nu dat de andere
onderdelen, zoals IC's en condensato

ren, steeds betrouwbaarder zijn gewor-

corner een gekoelde watertank geplaatst.
'Omdat het water uit de kraan gewoon
niet lekker smaakte, nam iedereen fles
sen water mee naar het werk', vertelt

secretaresse
Chantal van der

Meijden. 'Met
deze nieuwe
watertank is dit

niet meer nodig.
Het warer uit de
tank is niet
alleen van een

goede kwaliteit,
maar het is ook

nog eens heerlijk
koel.' En dat ook
de andere mede
werkers enthou

siast zijn, blijkt
uit het grote ver
bruik. Maar liefst
zes tot acht tanks

van bijna 19 liter gaan er per week door
heen.

den. De beeldbuis is echter stil blijven
staan en dus relatief verslechterd.' Het

steeds complexer worden van de beeld
buis is volgens Beuzekom een oorzaak
van dit achterblijven. Maar ook de
strengere eisen van de setmakers m.b.t.
helderheid. Het is volgens hem ook de
vraag of alle aanwezige kennis altijd vol
doende gebruikt wordt. Beuzekom ver
wacht dan ook dat verbeteringsacties
gestart zullen moeten worden die aan
leiding geven tot een daling van deze
'field returns'.

Gezien op RAD 1/2

•

ESO verhuisd van RU naar TQ

Customer Day
Vrijdag 10 januari 1997

Vanaf half oktober heeft de

European Sales Organisation een
nieuw onderkomen gevonden in
gebouw TQ. Dit heeft te maken met
de nieuwe organisatie van de regio
Europa, die sinds 1 juli opereert onder
leiding van Jim Smith. Voor die tijd
werd Europa bediend vanuit diverse
lokaties. In Aken zat het Business

Segment Team Large Jumbo, in
Durham dat voor SmalllMedium.

Vanuit RU bestuurde Stewart Longley
de ESO. In de nieuwe situatie zijn de
taken van de Business Segment Teams
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verdeeld over de afdeling Commerce
en Supply onder leiding van Leo Mink
en de afdeling Product Strategy
Planning onder leiding van Peter
Sijtsema. Nu alle betrokkenen opere
ren vanuit gebouw TQ zullen de
onderlinge contacten binnen de regio
Europa zeker toenemen. De verhui
zing betekent wel meer afstand tot de
fabrieken. De accentverschuivingen,
de voordelen en de plannen die Smith
met de regio Europa heeft, komen aan
bod in een volgende editie van In
Beeld.



Bellen met beeld....
spaart tijd en geld

Video Conferencing. Via een telefoonlijn kun je op een televisiescherm diegene
zien met wie je belt. Op een ander scherm zie je het beeld van jezelf Was dit vroe
ger alleen weggelegd voor de spelers in een serie als 'The Thunderbirds', tegenwoor
dig kan 'iedereen' binnen de Business Group Display Components (BGDC) hier
gebruik van maken.

En wie dit eenmaal gedaan heeft,
is zonder uitzondering enthousiast. Het
biedt immers meer mogelijkheden dan
een telefoontje, maar kost veel minder
tijd dan een persoonlijke ontmoeting.
Dat deze mogelijkheid er gekomen is, is
te danken aan Marketing Communica
tions manager Caterina Gianota. Eind
vorig jaar vond zij de tijd rijp voor de
installatie van Video Conference facili

ties, niet alleen op RAF-parterre, maar
ook binnen alle regio's. Zowel Ann
Arbor en Ottawa in de USA, Sao Paulo

in Brazilië, Taipei in Taiwan en Dreux
en Aken in Europa beschikken over een
speciale Video Conference Room.IGemiddeld wordt zo'n drie keer per
week gebruik gemaakt van de Video
Conference Room op RAF-parterre,
vertelt Daniëlle Josiassen, secretaresse
van het BG-management. Zij houdt de
reserveringen bij voor de Conference
Room. Indien nodig, helpt zij ook bij
de totstandkoming van de verbinding.
Josiassen ziet Video Conferencing als
een uitstekende mogelijkheid om snel

contacten te leggen tussen de diverse
regio's. Zo wordt voor de Rolling
Forecast-vergadering met de regio's
gebruik gemaakt van Video Conferen
cing. 'Mits de gebruikers zich goed
voorbereiden, kan er effectief vergaderd
worden', is de ervaring van Josiassen.

Niet moeilijk

Maar ook de EED en de PPD

maken graag gebruik van deze tijdbe
sparende manier van vergaderen. Cees
Admiraal, segmentleider van Raster en
Convergentie is ook een tevreden
gebruiker. Een of twee keer per maand
maakt hij gebruik van deze efficiënte
manier van vergaderen. 'Met Video
Conferencing vermijd je reistijd. Naar
Aken valt die besparing dan nog wel
mee, maar vooral de contacten met
Amerika of Taiwan leveren een enorme

tijdwinst op', vindt Admiraal. 'Al moet
je het allemaal wel netjes voorbereiden.
Ook de electronische overheadprojector
is handig voor het toelichten van schet-

sen en dergelijke.' Admiraal is zeer te
spreken over de kwaliteit en de moge
lijkheden van het systeem. 'Al is het
beeld niet zo scherp als een videobeeld,
omdat de beelden worden weergegeven
door middel van datacompressie.' Tot
nu toe heeft hij voor de bediening nog
steeds de hulp in moeten roepen van
Daniëlle Josiassen. Dat is wel prettig
dat dit kan, want zij is ondertussen een
expert in het bedienen van de knop
pen', aldus Admiraal. Toch denkt hij
dat het eigenlijk niet echt moeilijk is.
'De volgende keer vind ik dan ook dat
ik het zelf moet kunnen.'

Gerold Alberga (I) en Cees Admiraal (r)
bespreken de voortgang van het EG raster
project vanuit de Confèrence Room op
RAFp met hun collega 5 Martin Timm
en Philippe Rive in Aken.

Bedrijventeam De op 16e plaats bij halve marathon in Eindhoven

Vlnr. Anton Leygraaf, Harry Weltens, Wil Deckers, TOnRemmen,
Cees Wijn, Karel Smets, Ronaid Jacobs en Harrie Trum, liepen voor
de vijfde keer met DC mee. Hans Vroomen ontbreekt op de foto.

Voor de vijfde achtereenvolgende keer nam op zondag
13 oktober jl. een team van Display Components aan de
halve marathon in Eindhoven deel.

Deze keer liepen 36 medewerkers uit Eindhoven, zes uit
Sittard en zelfs twee uit Aken, mee. De weersomstandighe
den waren ideaal. Honderden collega's moedigden de lopers
enthousiast aan. Alle deelnemers bleven ruim binnen de

gestelde tijdlimiet. Ondanks het gemis van enkele goede
lopers van voorgaande jaren wist het bedrijventeam toch nog
de 16e plaats in de wacht te slepen. Geen gek resultaat als je
weet dat er 1] 8 bedrijventeams aan de wedstrijd deelnamen.

Enkele dagen later konden alle deelnemers op RF onder het
genot van koffie met gebak napraten over de geleverde pres
taties. Namens het management bood Tom Koomen van de
Central Gun Factory de negen lopers, die voor de vijfde keer
meegelopen hadden, een marathonveiligheidsvest aan.
Tevens kregen degenen die hun vorige tijd het beste hadden
verbeterd een PW-bon uitgereikt.

IN BEELD NR.6 NOVEMBER/DECEMBER 1996



Ideeënanalist Roei Hendriks:

'Beloningen variëren van
I 00 tot ruim 12.000 gulden'

Meer dan een half miljoen gulden aan besparingen leverde de ideeënbus Def in
1995 op. Daar tegenover stonden natuurlijk ook beloningen. Deze varieerden van hon
derd gulden tot ruim tienduizend gulden. In 1995 zijn er 211 nieuwe ideeën ingediend.
Van deze ideeën en van de nog openstaande ideeën uit voorgaande jaren zijn er in
1995 120 afgewezen, 65 beloond en 7 inzenders ontvingen een aanmoedigingspremie.

Roel Hendriks (staand rechts) reikt Walter van de Kerkhof
(staand links), Piet Meyer (zittend links) en Tjeu van Nunen de
beloning uit.

'Ideeën die beloond worden, hoe

ven niet perse een financiële besparing
op te leveren', legt Roel Hendriks uit.
'Ook verbeteringen op bijvoorbeeld
ergonomisch en milieu-gebied kunnen
worden beloond. Onlangs nog kreeg
iemand een invoerpremie van honderd
gulden omdat zij voorstelde een knop te
verplaatsen waar men zich regelmatig
aan stootte.' Roel Hendriks heeft sinds

1 februari jl. de functie van ideeënana
list van Gerard Veldhuizen overgeno
men. Daarvoor was Henk Gäken zeven

jaar lang de ideeënanalist van DCE.

Veel administratief werk

Hendriks werkt als industrial

engineer O&E bij de Proeffabriek
Eindhoven. Aan deze functie is
automatisch de functie van ideeënana

list gekoppeld. Bijna 1,5 dag per week
is hij hiermee kwijt. 'Ik vind het leuk
werk om te doen, maar ik wil in de toe

komst wel proberen de hoeveelheid
werk tot één dag te beperken door
taken anders uit te gaan voeren en te
bekijken of ik een gedeelte van het
administratieve werk kan delegeren.
Hierbij geldt echter één maar: de kwali-

teit van de afhan

deling mag op
geen enkele wijze
in het geding
komen.'

Behandelings
duur

In elk

gebouw op ons
complex, met uit
zondering van de
Central Gun

Factory (deze
hebben een eigen
ideeënbus), en in
de gebouwen van

Basic Technology Glas op complex T
hangt een ideeënbus. Eén maal per
week worden de veertien bussen door

Hendriks geleegd. De behandelings
duur van een idee varieert volgens
Hendriks sterk. 'Voor 1995 was dit

gemiddeld 35 weken. Dat is lang, maar
er komen ook de nodige werkzaamhe
den bij kijken. Nadat ik een idee in de
computer heb ingevoerd, stuur ik de
inzender een bevestiging. Vervolgens
gaat het idee naar de betreffende afde
lingschef of een andere betrokkene.
Het kan zijn dat meerdere mensen hun
mening moeten geven of dat er nog
geen beoordeling mogelijk is. In het
laatste geval komt het idee enkele
maanden in de "wachtstand" . Nadat

het idee beoordeeld is, krijgt elke inzen
der van mij een reactie of hij wel of niet
in de "prijzen" is gevallen. Als een idee
voor een beloning in aanmerking komt,
krijgt de inzender sowieso een invoer
premie van honderd gulden. Bij een
besparing komt hier nog eens 10% van
de besparing, die het idee oplevert, bij.
Deze beloning is echter wel beperkt tot
een maximum van 12.500 gulden',
lacht Hendriks. 'Maar dan blijft het
natuurlijk nog altijd een aardig bedrag.'

Gesloten koelwatercircuit

8 mei jl kregen de SAS onder
houdsmonteurs Walter van de Kerkhof,

Piet Meyer en Tjeu van Nunen, geza
menlijk een flinke beloning uitgereikt.
Hendriks: 'Zij hadden een idee inge
diend om in gebouw RO en gebouw
RE een gesloten circuit voor koelwater
te maken. Dankzij dit gesloten circuit
kan per jaar met 59.000 m3 minder
water worden volstaan. Voor DCE

betekent dit een netto besparing van
maar liefst bijna 90.000 gulden.'

Taakomschrijving

Het aantal inzendingen per afde
ling verschilt sterk. Met name de werk
plaats van de EED, Phosphoren &

Multiforms en de Proeffabriek •
Eindhoven zijn trouwe inzenders vertelt
Hendriks. 'Voor deze afdelingen is het
vaak ook eenvoudiger om een idee in te
zenden. Hun werkzaamheden hangen
namelijk vaak direct samen met het
produktieproces. En hierin zijn de
meeste besparingen mogelijk.'
Elke medewerker van DCE mag
natuurlijk ideeën tot verbetering aan
dragen, maar alleen de CAO-A mede
werkers tot en met vakgroep 45 komen
voor een eventuele beloning in aanmer
king. Ook is het soms moeilijk te
beoordelen of het ingediende idee
eigenlijk wel of niet tot de 'gewone'
taak van de inzender behoort, want een

idee uit het eigen werkgebied mag niet
worden beloond. 'We nemen dan de

taakomschrijving als uitgangspunt', ver
telt Hendriks.

'Gedwongen' actie

Volgens Hendriks heeft het feno
meen ideeënbus een aantal belangrijke
voordelen. 'De beloning die er tegen
over staat stimuleert uiteraard tot het

indienen van ideeën. Maar ook degene
bij wie het idee op tafel komt, wordt op
deze manier als het ware "gedwongen"
over dit idee na te denken. Ook als hij
er eigenlijk geen of weinig tijd voor
heeft.'
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Duivenmelker JooP Moeskops houdt niet van gokken:

'Ik ga voor de eer en de punten'
'Als de duiven na een vlucht thuiskomen, zijn ze blij. Ze vliegen boven hun hok

en klappen uit vreugde met hun vleugels. Vervolgens duiken ze met z'n allen naar
beneden. De doffers (mannetjesduiven) vliegen dan rechtstreeks naar hun duivin.
Met name deze duikvlucht is prachtig om te zien.'

JooP Moeskops: 'Duiven zijn mijn vrienden en vrienden
heeft men nooit genoeg. '

5-50 km
60-250 km

300-450 km
500-700 km

800-1100 km

Prijskamp per vereniging
Samenspel + rayon afdeling
Rayon afdeling + nationaal
Nationaal + internationaal

Internationaal

'Ze cirkelen dan eerst een tijdje boven
het vertrekpunt om vervolgens in een
klad, dat is een soort peloton, naar huis
te vliegen. Als het windstil is worden
hierbij snelheden van gemiddeld 72
km/uur gehaald. Als ze wind in de rug
hebben, kan dit zelfs meer dan 130 km

bedragen.'

Elk jaar neemt JooP met zijn die
ren aan zo'n veertig wedstrijden deel.
Tot eind juni is het de beurt aan de
'oude' duiven. Daarna vliegen ook z'n
jonge duiven mee. Meestal zijn dit wed
strijden binnen zijn vereniging 'Lucht
bode Reusel' of samen met andere ver

enigingen uit de regio. Een aantal keren
per jaar gaan zijn vogels op de interna
tionale toer. Deze vluchten variëren van
60 tot 1.100 km. Zelfs Barcelona staat

op de wedstrijdlijst. Honderdduizend
deelnemende duiven per wedstrijd is
hierbij geen uitzondering. Van enkele
verenigingen tezamen worden de vogels
in grote duivencontainers opgehaald en
naar het startpunt vervoerd. 'Vaak zijn
de duiven weer eerder terug dan de
degenen die ze hebben afgeleverd', lacht
de Reuselnaar.

In de duivensport kan ook op de win
naar worden ingezet. Moeskops zelf is
niet zo'n gokker. 'Bij internationale
wedstrijden is het door het grote aantal
duiven dat meevliegt bijna onmogelijk
om te winnen en bij wedstrijden bin
nen de eigen club vind ik het niet leuk.
Als er één lid wint, moeten de anderen

immers betalen. Nee, voor mij gaat het
meer om de eer en de punten.' Dat hij
daar succesvol in is, bewijzen zijn inge
lijste diploma' s. Zowel in 1994 als in
1995 wist hij in clubverband in de
natour de eerste plaats in de wacht te
slepen.

Diverse vluchten in de duivensport:

Opleervluchten
Vitesse + Natour
Midfond vluchten

Eéndaagse fondvluchten
Meerdaagse fondvluchten

Bonte verzameling

Het hokbestand van de Reuselse

duivenliefhebber bestaat doorgaans uit
zestien koppels oude duiven en onge
veer dertig jonge duiven met diverse
kleuren. 'Sommige duivenmelkers kie
zen voor één kleur, maar ik houd juist
van bont', vertelt Moeskops. 'Ik heb
van alles wat, van blauw, geschelpt tot
wit.' Aan het eind van het jaar houdt

Moeskops een
selectie. 'Anders

vliegen er hier
binnen de kort
ste keren hon
derden rond. De

beste koppels
houd ik aan. De

overige duiven
gaan naar andere
duivenmelkers of

naar de poelier.'
Met zijn beste
vogels neemt
JooP ook aan
wedstrijden deel.
Hieraan gaat
eerst een flinke

training vooraf.
'Je traint een
jonge duif door

hem de eerste keer tien tot vijftien kilo
meter van huis te brengen. Vervolgens
laat je hem los. Wanneer hij zijn weg
teruggevonden heeft, voer je deze
afstand steeds met vijf kilometer op. Zo
ga je door totdat hij ook vanaf een grote
afstand zijn hok weer teruggevonden
heeft.' Wanneer een duif wordt losgela
ten, heeft hij eerst tijd nodig om zich te
oriënteren. Dit kan-volgens de duiven
melker soms wel een kwartier duren.

Het verzorgen van de duiven valt qua
tijd wel mee, vindt Joop. Gemiddeld is
hij er één uur per dag mee kwijt.
'Natuurlijk moet je ze wel elke dag voe
ren en vers water geven. Van uitgeba
lanceerd duivenvoer groeien ze het best
en ook een lekker hapje zo nu en dan
kan zeker geen kwaad. Maar net als bij
mensen geldt: "overdaad schaadt".'
Naast eten hebben de vogels met name
behoefte aan veel aandacht. 'Duiven

moeten je goed kennen anders komen
ze niet terug. Ik merk het ook direct als
er een vreemde duif bij zit. Mijn duiven
komen meteen op me afgevlogen terwijl
een vreemde vogel zich meer op de ach
tergrond houdt.' Wanneer JooP 's avonds
thuiskomt zitten al zijn vogels al op de
uitkijk. 'Mijn hond wordt er soms zelfs
jaloers van', vertelt hij lachend.

Als JooP Moeskops, medewerker
op de Pakkerij RAD-p, over zijn duiven
praat, glimmen zijn ogen. Toen hij zes
tien was hield hij al een aantal duiven.
Daarna is het een tijdje rustig geweest
op het duivenfront. Maar sinds 1978
heeft hij zich weer met hart en ziel op
de duivensport gestort. Zijn liefde voor
deze vogels heeft JooP niet van een
vteemde. Ook zijn vader was een ver-
woed duivenmelker. .

I
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