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Productmanager Theunissen:

'Multimedia thuis:
het liefst met grote buis'

Zitten we nu straks echt in de huiskamer rondom een installatie met een TV

scherm, waarmee je TV kunt kijken en over Internet kunt surfen? Waarmee je spelletjes
kunt doen, je moeder bellen, van huis uit werken en een fax naar je nicht in Santo
Domingo versturen? Of wordt deze apparatuur verbannen naar het zolderkamertje van
de computerende hobbyist? Wim Theunissen kan geen koffiedik kijken, maar als het
aan hem ligt, krijgen we straks allemaal zo 'n alleskunner voorzien van een groot beeld
scherm in de huiskamer. Multimedia biedt Philips mooie kansen, volgens de product
manager Multimedia CRI

Wim Theunissen voorspelt een grote
toekomst voor multimedia.

'Onze klanten willen het, en onze
ontwikkelaars kunnen het. Anders

gezegd: iemand ziet er brood in, en de
techniek heeft de mogelijkheden. Dan
vraag ik mij niet meer af hoe die toe-
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komst eruit ziet en of ik dat wenselijk
acht. Als commerciële man zie ik dan

meteen mogelijkheden voor Philips om
buizen te slijten. Het is een kans om
onze capaciteit van de fabrieken ook in
de toekomst optimaal te benutten.'
Zeker daar waar het de grote buizen
betreft, zo vanaf 29 inch, ziet

Theunissen die kansen.
Wim Theunissen zou in feite 1 oktober

met pensioen gaan, maar hij is zo goed
ingevoerd in de materie van de multi
media, dat Philips hem gevraagd heeft
nog een half jaar te blijven. Dat doet
Theunissen met plezier. Op deze
manier kan hij de lopende klussen
afwerken en ondertussen het multi

media project opstarten. Dit betekent
voor de productmanager het project
begeleiden vanaf de produktontwikke
ling tot de aanloop in de fabriek.

Concurrentiestrijd
Als je de aanbiedingen van de

computeraanbieders in de kranten
volgt, dan worden er steeds meer
pentium computers op de markt
gebracht, die daarnaast over een aantal
extra opties beschikken. Zo zijn zij uit
gerust met een modem, een cd rom en
een audio kaart. Het publiek ziet een
dergelijke installatie als multimedia.
Theunissen gaat een stap verder. Zijn
idee van multimedia is bijvoorbeeld
een Gateway 2000 installatie, die
voorzien is van een 33 inch buis.

Voor een dergelijke luxe installatie ziet
Theunissen kansen in de huiselijke
kring. 'Een monitor blijft toch een
monitor. Daar ga je niet met zijn allen
omheen zitten. Grootbeeld kijkt niet
alleen veel prettiger, maar ook spelletjes
komen veel beter uit.'

PHILIPS



.'~rdringen
wordt' een jaar van aanpakken en

voordringen. Het is misschien ongebruikelijk
om in deze tijd van het jaar strijdlustige taal te
gebruiken, maar er zit weinig anders op. Ik zie
enkele veranderingen in de beeldbuizen wereld .
• De beeldbuizen markt is een volledige

wereldmarkr geworden. Iedere buizenmaker
probeert zijn produkren over de hele wereld

re verkopen. De klanten worden minder
rrouw en eisen volledige uitwisselbaarheid.

• De comperirie is harder dan ooit. Japanse en
Koreaanse buizenmakers ijveren om zich een
plaarsje re veroveren op ons' eigen' erf
Europa, natuurlijk mer hun besre produkren.
Produkren die gisreren de besre waren en
vandaag nog goed mee kunnen, zijn morgen
nier meer goed genoeg. En war nier goed
genoeg is, mag nier meer meedoen!

* Door de komsr van andere soorten displays
worden ook de eisen, die gesreld worden aan
beeldbuizen, opgeschroefd.
Da's nier eerlijk ..... Maar 't gebeurt [Och!

Dus wens ik u allen voor 1997 bergen energie
en de wil om re winnen. Voor minder doen we
't niet.

Frans Tol

COLOFON

Alhoewel de installatie ervoor geschikt
is, denkt Theunissen dat er naast een
luxe multimedia station elders in huis

simpelere werkstations zullen blijven
voor huiswerk of thuiswerk. Wie de

multimedia-installatie mag leveren aan
de consument zal beslist worden door

een hevige concurrentiestrijd tussen
setmakers en de computerfabrikanten.

Informatie
Multimedia komt uit Amerika.

Daar kennen zij geen teletext. Dus voor
bijvoorbeeld weersvoorspellingen,
verkeersinformatie en last minute tickets

zijn de Amerikanen aangewezen op de
informatie die Internet verschaft. Net

zoals wij snel informatie opvragen via
teletext, 'surfen' zij even over het net.
Onze achterstand ten opzichte van
Amerika zal echter snel worden ingelo
pen, denkt Theunissen. 'De mens krijgt
steeds meer behoefte aan digitale infor
matie. Ook wil hij een actieve rol spelen
in het gebodene. Hij wil "chatten" met
(on)bekenden over heel de wereld. Maar
ook, om maar eens iets te noemen, zijn
foto's optimaliseren met behulp van
elektronische manipulatie. De mogelijk
heden zijn welhaast onbeperkt. Doordat
de aanbieders van tekst, geluid en beeld
steeds meer zullen streven naar samen-

werking, wordt bovendien het aanbod
steeds veelomvattender.'

Grote toekomst
'Voordat multimedia gemeengoed

is, zullen we nog wel wat beren op ons
pad vinden', voorspelt Theunissen.
'Voor wat betreft ons produkt worden er
hogere eisen gesteld aan scherpte. Dit
bereiken we met een hogere lijnfrequen
tie en niet reflecterende coatings. De
helderheids-, raster en convergentiepro
blemen worden wel opgelost door men
sen van raster en convergentie.' Maar
niet alleen de eisen die de diverse toe

passingen van multimedia met zich
meebrengen zullen Philips de nodige
hoofdbrekens kosten. Ook buiten de

fabriek moet nog het een en ander gere
geld worden ten aanzien van multi
media. Zo zullen er afspraken gemaakt
moeten worden over standaardisatie en

geld en met overheden. Bovendien zul
len de diverse kabelmaatschappijen de
nodige invloed aanwenden om hun
belangen zeker te stellen. Toch verwacht
Theunissen dat op de duur alle obsta
kels uit de weg worden geruimd en hij
voorspelt een grote toekomst voor
multimedia. Al zal dit niet 'overnight'
plaatsvinden.
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Nieuwjaarsborliel:

2 januari I 9-9:7

Voor"?degtmen die op donderdag
2 januari a.s. -weer met fI:isse moed

aan"de slag gaan, begint de ochtend
feestelijk. Van 8.30 tot 9.30 uur is er

op RE-P (Beuk 1) een gezellige
nieuwjaarsreceptie waarop je je

collega' s en andere medewerkers een
gelukkig nieuwjaar kUJ;lt toewensen.
Uiteraard onder het genot van een

hapje en drankje. Dit keer in de
vorm van mini kerststolletjes en

warme chocomel. Zorg dus dat je
nog een plaatsje vrij houdt!

S'alffe,l(/fatte,l(d;

1996 ura~ e,e,Ifj,,'aaF e,e,I(ure,Fddf'e,;de,F uraaFdiJ/

;ti0Jffe,1(~f)rJ:P?Off:. COIff!tJI(e,I(t~ dal(t ;t a /fOOI"
/fOOI" aur aa;/e,/nr'e,FfIr,

1991 uroFdt e,e,1(artdqfe,l(cV'atJJ<j uraaFrlr ure, ze,lf~

I(t!i: bde,F Ufftf'e,1(!Fute,Fe,I(.fl ure,l(~ a e,I( /e, aure,l( UI( jM/e, /'aaFurri~drirt
e,1(e,e,1(~a(}(}u/fof 1991 toe,.

1996,' &1( !(Jerlj'aat<',1
tOJffe,1( Iffd a tllt;t te,F«j 0/' 1996: e,e,I(fFrHra

;;aaF (f(}OF f);'rfOff CO~!tJI(e,l(t~ lffaaF urat Iffrlr
/e,F /fOOI" i,d totaf'e, n;o/~(}tJI((}e,n

Team uit Aken wint QCA-Award
Dit jaar organiseerde de BG Display Components (BGDC)
voor het eerst de Quality Champion Award (QCA)
competitie. In navolging van andere Philips-onderdelen, die
hiermee in voorgaande jaren al goede ervaringen hadden opge
daan. In de QCA-competitie strijden verschillende klantge
richte verbeteneams voor de QCA-Award. Elk team werkt
hiervoor aan een project gericht op een verbetering in ons
bedrijf.

In totaal meldden zich wereldwijd 214 teams van vijftien ver
schillende BGDC 'sites' voor de competitie aan. De halve
finale leverde acht lokale winnaars op. Vijf teams hiervan
waren afkomstig uit Europa. Op vrijdag 18 oktober jl. vond
de wereldfinale in Barcelona plaats. Acht teams presenteerden
tijdens deze spannende finale hun projecten aan een zeven
koppige jury. Voorzitter van de jury, Frans de Bruijne, maakte
de winnaar 's avonds tijdens het diner bekend. De jury wees
het 'Inner Surf ace Defects Team' unaniem aan als winnaar van

de QCA-Award. Het winnende project werd geleid door de
Glasfabriek in Aken. Maar ook medewerkers van andere loka
ties namen aan dit team deel. Eén van hen was André van der

Putten, afkomstig van DC Eindhoven.

Het winnende team legde in haar presentatie aan de jury uit
dat zij groot succes had geboekt met het terugbrengen van
'Inner Surf ace Defects' aan beeldbuizen. De voordelen hiervan

waren volgens het team ook voor een groot deel van haar
klanten duidelijk merkbaar.

Het winnende QCA-team. Tweede van links André van der Putten.
In mei 1997zal het winnende team uit Aken de BGDC bij de
Philips Customer Champions Celebration vertegenwoordigen
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'Regio'.Manager Leo van Alphen:

'Key Components structureren
uitdagende taak'

Een buis bestaat uit een aantal componenten; onder andere glasdelen,
deffectie-units, maskers, fosforen/multiforms, kanonnen en kathodes. Als je streeft
naar een hogere kwaliteit van het eindprodukt, liggen er kansen tot verbetering bij
deze verschil/ende onderdelen. Leo G. van Alphen heeft vanaf I oktober de eer om
hier werk van te maken, met uitzondering van de component glas. Hij is benoemd tot
manager van de 'Vijfde Regio', ofwel de Key Components. Als verantwoordelijke voor
de diverse componentenleveranciers streeft hij naar kwalitatief betere en winst
gevender componenten.

•

Het feit dat Key Components nu
een aparte Regio is, naast 'Asia Pacific',
Europa, Noord Amerika en Zuid
Amerika, onderstreept het belang dat
het BG-management hecht aan deze
activiteiten. Binnen Europa is Van
Alphen operationeel verantwoordelijk
voor alle componenten-activiteiten, uit
gezonderd glas. Hiertoe behoren de
Electron Beam Devices, bestaande uit
onder andere Sittard, Stadskanaal,

Met de komst van Leo van Alphen
behoren de verschillende 'componenten
winkeltjes' tot het verleden.

Blackburn en de Central Gun Factory
in Eindhoven. Daarnaast stuurt Van

Alphen Flat Shadow Masks in Sittard,
de Deflectie Units in Washington en
Fosforen/Multiforms in Eindhoven aan.

Omdat voor Glas andere afspraken wer
den gemaakt, zijn die niet in de vijfde

Regio ondergebracht. Van Alphen's
zeggenschap voor de activiteiten buiten
Europa blijven beperkt tot verantwoor
delijkheid voor winst (of verlies) en de
strategie.
Van Alphen streeft ernaar om van de
'Vijfde Regio' een eenheid te maken die
goede produkten levert en die minder
uitval en meer winst oplevert. Die een
heid zal bijdragen aan een heldere zake
lijke relatie tussen de Key Components
producenten en hun afnemers ofwel de
buizenfabrikanten. 'Om die relatie in

stand te houden, is het onze opdracht
om ervoor te zorgen dat de goede pro
dukten op tijd bij de buizenfabrieken
aanwezig zijn. Wij moeten de flexibili
teit van de buizenfabrieken kunnen

volgen zowel in volume als in types',
aldus Van Alphen.
Met zijn komst behoren de verschillen
de 'componentenwinkeltjes' tot het
verleden. Veel mensen vinden dat het
bundelen van de krachten binnen de

componenten al eerder aangepakt had
moeten worden. De benoeming van de
'Vijfde' Regiomanager is dan ook posi
tief ontvangen, weet Van Alphen. Er
werd hier en daar zelfs uitgesproken dat
hij de 'missing link' invult.

Bekende namen
Nu wordt nog voornamelijk aan

Philips geleverd. 'In de toekomst zal dit
zeker veranderen', voorspelt Van
Alphen. Leveranties aan andere beeld
buisfabrikanten behoren ook tot de

wensen van de nieuwe components
manager. Daartoe wil Van Alphen zich
in de toekomst meer richten op klanten
buiten Philips. Op dit moment wordt al
op kleine schaal verkocht aan bekende
namen. 'Maar dit zal zeker groeien',
aldus Van Alphen. Hij schat dat dit uit
eindelijk zelfs tot zo'n kwart van de
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totale omzet kan oplopen. Het is de
bedoeling dat Key Components zelf
standig zorgt voor de eigen 'profits' ,
ofwel de verdiensten op het geïnvesteer
de kapitaal. 'Hiertoe moet je zorgen dat
je met de concurrentie meekunt op het
gebied van kwaliteit, en wel zodanig dat
er nog een redelijke winst behaald
wordt indien geleverd wordt tegen
marktprijzen. Anderzijds kunnen kwali
tatief betere componenten bijdragen tot
het terugdringen van de uitval in de
buizenfabrieken. Ook hier is het te

behalen voordeel groot en draagt zo bij
aan het behoud van de concurrentie
kracht van de BG.

Kennis en kunde
Van Alphen's taak zal niet gemak

kelijk zijn. Maar de kennis en kunde is
aanweZig om er een succes van te
maken. Deze werktuigbouwkundig inge
nieur, afgestudeerd in de materiaalkunde
gecombineerd met twintig jaar ervaring
in de fabricage van semi-conductors en
flatpanels, heeft zin in deze uitdagende
taak. Allereerst wil hij de komende
maanden begrijpen hoe er geproduceerd
wordt op de verschillende lokaties en
hoe de ontwikkeling plaatsgrijpt.
Vervolgens wil hij nagaan welke ver
beteringen de meeste zoden aan de dijk
zetten en hoe hij die kan verwezenlijken.
Zijn verwachtingen èn die van het BG
Management zijn hoog gespannen.

Aanspreekpunt DCE
binnen BGMT

Naast de Key Components-bezig
heden is Leo van Alphen ook sinds
1 november het aanspreekpunt voor
Display Components Eindhoven
binnen het Management Team van
de Business Group Display
Components. Na het vertrek van
Gerard Kleisterlee, die naast zijn
BG voorzitterschap ook de Regio
Europa ad interim bestuurde, had
deze plant geen eigen vertegenwoor
diger meer binnen het BGMT.



Klachten krijgen is niet erg

We kunnen er veel van leren
Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid of ongenoegen van een klant. Als

ons geen klachten bereiken, hebben we onze zaakjes dus prima voor elkaar, veron
derstellen veel mensen. Manager Systems, Joost Schrijvers denkt daar bepaald anders
over. Klachten krijgen helpt, vindt de procedure-eigenaar van de klachten behandeling
binnen de PPD. Klachten ziet hij niet als iets negatiefs, maar als een kans voor het
bedrijf om ervan te leren en voor de klant om zijn wensen beter vervuld te zien. 'Het
;s beter dat de klant een klacht bij ons kan deponeren en geholpen wordt, dan dat hij
overweegt een andere leverancier te kiezen of zelf een klant kwijt raakt, omdat hij
geen keuze heeft.'

Schrijvers ziet het als eenieders
plicht om in het bedrijfsbelang klachten
te melden. Een goede klachtenbehande
ling is van levensbelang in een bijna
monopolie-situatie zoals die bestaat
tussen de PPD en de verschillende
Internationale Productie Centra, of
IPC's. Deze IPC's zijn sterk op de PPD
aangewezen. Om voorop te kunnen
blijven in de concurrentierace is
Schrijvers van mening dat het veel te
lang heeft geduurd eer we ons als orga
nisatie ervan bewust begonnen te wor
den dat de klant niet een lastig obstakel
is, maar dat hij ons bestaansrecht ver
schaft. Dit inzicht vraagt om een andere
opstelling dan tot voor kort gebruikelijk
binnen de ontwikkeling. Operaties als
Centurion, ISO 9000 en PQA'90 heb
ben deze bewustwording van het belang
van de klant gestimuleerd. Om te weten
of die klant wel tevreden is, is feedback

of terugkoppeling nodig. Om te zorgen
dat de informatie van de klant op de
juiste plek terecht komt, is een drem
pelvrije klachtenprocedure een hulp
middel bij uitstek. 'Als je op een goede
manier met klachten omgaat, biedt dit
prima kansen voor de klant, maar ook
voor de leverancier. Met de juiste signa
len kun je aan de slag om tot een oplos
sing te komen. Als het een structureel
probleem betreft, kun je verbeteringen
tot stand brengen om voor toekomstige
gevallen eenzelfde soort problemen te
voorkomen. '

Eerste resultaten
Met dit klantgericht denken voor

ogen, maakt de PPD sinds vorig jaar
actief werk van een goede klachtenbe
handeling. Het lag voor de hand om
Systems aan te wijzen om de klachten
procedure te structureren en uit te voe
ren. Deze PPD-tak speelt zoals PPD
manager Hans Klomp vaak zegt immers
een belangrijke rol in de vorming van

het gezicht van de PPD naar buiten.
Bovendien onderhoudt Systems ook de
meest intensieve contacten met de

diverse IPC's. Systems-manager
Schrijvers vindt 'klachten procedure'
ambtelijker klinken dan wat hij als
ideale situatie voor ogen heeft. Voor
klanten moet het mogelijk zijn klachten
of ontevredenheid te uiten op papier,
via de telefoon of na persoonlijk con
tact. Deze 'boodschap' moet dan
onmiddellijk gerapporteerd worden aan
de PPD en dan met name aan Systems
Quality manager Hans Zeelenberg, bij
Schrijvers zelf of bij het Systems-secre
tariaat, waar Els Coolen de ontvangende
en registrerende taak heeft. Zij maken
er een officiële klacht van en zoeken er

Manager Systems, Joost Schrijvers en
Els eoolen buigen zich over een zojuist
ontvangen klacht.

de juiste eigenaar bij. De moeilijkheid
doet zich hier soms voor dat een klacht

niet toe te schrijven is aan één bepaald
segment binnen de PPD, maar dat het
probleem de grenzen van een segment
overschrijdt. Het team van Schrijvers
zoekt dan vertegenwoordigers bij de
betrokken segmenten of afdelingen.
Er wordt een 'trekker' benoemd en een
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team geformeerd die samen het pro
bleem kunnen oplossen. Hun eerste
taak is het opstellen van een probleem
analyse en het vaststellen van een plan
ning. Vervolgens worden deze voorge
legd aan de klant. Daarna wordt de
voortgang tweewekelijks gerapporteerd
tijdens de stafvergadering van de PPD.
Deze methode blijkt prima te werken.
Inmiddels zijn de eerste resultaten te
melden. Als meest recente voorbeeld

werd de 'procescapability' of maakbaar
heid van nieuwe spoeldesigns aanzien
lijk verbeterd na een klacht van de spoe
lenfabriek in het Engelse Washington.

Oud zeer
Toch is het niet zo dat alleen klan

ten klachten kunnen doorgeven aan
Systems. Iedereen binnen de PPD
ontvangt klachten. Schrijvers daagt dan
ook iedereen uit om deze klachten aan

te melden. Vooral de langslepende

kwesties zou hij graag in behandeling Iwillen nemen. Problemen die maar
steeds niet of niet afdoende worden

afgehandeld, werken afstompend en
geven veel negatieve energie. Schrijvers

denkt hierbij voor-
al aan het soort

problemen waarbij
verschillende seg
menten betrokken

zijn. Gebleken is
dat met een onder
steunend team
bestaande uit
leden van diverse

segmenten het wèl
lukt om zo'n pro-
bleem definitief op
te lossen. 'Als

zaken onnodig
blijven liggen is

dat jammer. We moeten vóór alles zien
te voorkomen dat de klant de behoefte

krijgt om elders te gaan "shoppen" voor
zaken waar wij verantwoordelijk voor
zijn.' Daarom doet Schrijvers een
oproep om in brede kring bekend te
maken dat de PPD nu een geaccepteer-
de werkwijze heeft om klachten op te
lossen. Niet alleen om nieuwe zaken

aan te pakken, maar vooral ook om zo
snel mogelijk het' oud zeer' uit de
wereld te helpen ..



Succes in korte tijd

Crisisteam Droptest levert
prestatie van formaat

Bij de voorbereiding van het I7"CMT mk2 project bleek dat de droptestspecifica
tie die het segment Brightness & Contrast van de PPD kon aanbieden, absoluut niet
kon voldoen aan de minimumeisen van de klant, de IPC Taiwan. Dit betekende voor de

IPC Taiwan dat deze buis voor wat betreft dit aspect onverkoopbaar zou zijn aan hun
klanten. Toen dit duidelijk werd, formeerde PPD-manager Hans Klomp, samen met
segmentmanager Ad Leenaars een crisisteam om dit probleem met de grootst mogelij
ke spoed op te lossen. Henk Vrijsen, projectleider PPD Brightness & Contrast vindt dat
dit team een prestatie van formaat leverde bij de verbetering van de droptestwaarde.

I
Het crisisteam Droptest.

Om beeldbuizen en de sets te

behoeden voor beschadigingen tijdens
het transport wordt polystyreen, een
soort piepschuim, gebruikt als verpak
kingsmateriaal. De setmakers eisen een
valtestbestendige buis waardoor ze kun
nen besparen op verpakkingsmateriaal.
De trend is om verpakkingen zo klein
mogelijk te houden. Dit is op de eerste
plaats veel goedkoper, maar ook het
milieu-aspect telt hoe langer hoe zwaar
der. Hierdoor worden steeds hogere
eisen gesteld aan de droptestwaarde.
Deze wordt vastgesteld na uitvoering
van door de klant ontwikkelde 'droptes
ten'. Zo'n test is niets anders dan het

simpelweg laten vallen van de buis van
1 meter hoogte en nadien de schade aan
de buis te bekijken. Display Compo
nents voert deze testen wetenschappelij
ker uit. Met behulp van een valtesttafel
worden de testen gesimuleerd en hoeft
men niet steeds echte buizen te laten
vallen.

Maskercontour
Begin dit jaar bleek vooral de

17"CMT mk2 slechter te scoren met

betrekking tot droptesten dan dezelfde

typen van onze concurrenten. 'Op dat
moment was het klip en klaar dat we
voor een groot probleem stonden omdat
duidelijk was dat onze klant deZe buis
nooit zou kunnen accepteren. Het pro
bleem was des te ernstiger omdat de uit
breidingsplannen in Taiwan (lijn 4 en 5
waarop dit product geproduceerd moest
gaan worden) al in volle uitvoering
waren', legt Vrijsen uit. Het door
Klomp en Leenaars benoemde crisis
team bestaande uit een grote groep
medewerkers van Mask & Metal en de

Landing Coärdinatiegroep ging met
ondersteuning van Informatie
Technologie-specialisten in dit crisis
team aan de slag om de droptestwaarde
te verhogen. Allereerst werd er een ana
lyse van het maskercontour gemaakt.
Na analyse van de concurrenten bleek
dat deze meer kromming aan de rand
van het masker geïntroduceerd hadden.
'De realisatie van meer randkromming
is niet zo simpel als op het eerste gezicht
misschien lijkt, aldus Vrijsen. 'Te meer,
omdat de algehele buisperformance
gehandhaafd moet blijven.'
Toch slaagde het crisisteam er in door
computersimulaties en praktijkproeven
de droptest te verbeteren van 22g naar
meer dan 30g. Dit getal of de versnel
lingswaarde geeft de weerstand aan van
een product. 'Dit betekent een verbete
ring van maar liefst dertig procent', licht
Vrij sen toe. Hij denkt dat dit zelfs nog
beter kan. Met de kennis die het crisis

team heeft opgebouwd, denkt hij dat
deze waarde bij een volgend design kan
toenemen tot 35 of 40g.
In de toekomst zullen andere typen pro
fijt hebben van dit belangwekkende
project, volgens Vrij sen. Nu de 17 inch
is verbeterd, is de 15" CMT mk2 aan de

beurt. Behalve droptesten wordt er ook
gewerkt aan verbetering van microfonie.
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Creativiteit
Inmiddels vond de Design

Consolidation buizenrun van de

17"CMT mk2 in Taiwan plaats in week
42, met een volledige acceptatie door de
setmaker, de BU Monitoren, voor wat

betreft droptest. Vrijsen is meer dan
tevreden met het resultaat van de

inspanning van het crisisteam. De
samenwerking leidde tot een ongekende
saamhorigheid, waarbij vooral de bijdra
ge van de nieuwe mensen van Mask &
Metal opvallend was. 'We hebben laten
zien dat we in een relatief korte tijd tot
grote doorbraken in staat waren. Binnen
vijf maanden hebben we een geslaagd
contour weten te realiseren, dat voor de

klant acceptabel was.' Voor Vrijsen staat
vast dat technologieprojecten die gekop
peld zijn aan buisprojecten het beste
resultaat geven, omdat: 'Je in zo'n
geconcentreerde activiteit ziet waar je
mee bezig bent.' Vrijsen beschouwt de
betrokkenheid van het management
zoals bij deze crashactie als een pluspunt
voor de organisatie. 'Je ziet dat deze
hoge prioriteittoekenning en ondersteu
ning door het management een enorme
creativiteit in mensen losmaakt. Je krijgt
dan voldoende energie om de bal samen
over de berg te duwen.'

Droptestwaarde

Buiten alle bekende 'performance'
eisen zoals helderheid, raster en focus
moeten buizen ook aan een aantal
mechanische eisen voldoen. Eén van
die eisen is, dat de beeldbuizen in de

setverpakking een bepaalde droptest
waarde goed kunnen doorstaan. Dit
getal geeft de weerstand van masker
beschadigingen bij transport aan. Na
zo'n 'deformatie' is de 'landing' niet
meer optimaal. De elektronenbun
dels missen de juiste dotjes fosfor in
de buis, waardoor verkleuringen op
het scherm te zien zijn. Philips
buizen van het type 17" CMT mk2
bleken tijdens zogenaamde drop- of
valtesten tot voor kort kwetsbaarder
dan de buizen van de concurrent.



Interesse uit bedrijfsleven voor proefschrift Rinus van Breukelen

'Verbetering produktieprocessen
in fabrieken integraal aanpakken'

Het interview voor In Beeld is één van de vele interviews die Rinus van

Breukelen de afgelopen maanden naar aanleiding van zijn dissertatie (proefschrift)
heeft gegeven. Vrijdag 13 september jl. promoveerde de CTO-industrial manager aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het proefschrift 'Facts on Factories, in search
of manufacturing excellence '. Een proefschrift dat vanuit vele hoeken met enthou
siasme werd ontvangen. Inmiddels heeft hij al achthonderd exemplaren 'uitgedeeld'
en is een commerciële versie in de maak.

Van Breukelen is een van de wei

nige doctoren die op 'latere' leeftijd is
gepromoveerd. 'Bijna 57 is voor een
promovendus inderdaad geen gebruike
lijke leeftijd', lacht Van Breukelen.
'Meestal zijn het pas afgestudeerde stu
denten die gaan promoveren.' Eerst
werken en dan pas promoveren, heeft
volgens hem echter wel voordelen.
'Door mijn "verleden" heb ik veel uit
eigen ervaring kunnen putten. Toch is
het zeker geen "Philips-boek" gewor
den. Ik heb in de afgelopen 32 jaar bij
verschillende Philips-onderdelen en een
aantal jaren bij DAF Trucks gewerkt. In
deze banen heb ik zowel bij Oosterse als
Westerse toeleveranciers in de keuken

kunnen kijken. Alle kennis en ervaring
die ik hierbij heb opgedaan, zijn in
mijn dissertatie verwerkt.'
In een tijdsbestek van twee jaar wist
Rinus van Breukelen, naast zijn gewone
drukke werkzaamheden, zijn promotie
klus te klaren. Geen eenvoudige zaak
lijkt ons. 'Het heeft me inderdaad veel
weekeinden en nachten gekost', geeft
hij toe. 'Maar ik heb er altijd met ple
zier aan gewerkt. Het leuke is dat je nu
al ziet dat mijn dissertatie een aantal
zaken in beweging heeft gebracht. Ik
heb al een aantal gesprekken met het
Ministerie van Economische Zaken

achter de rug en ook Philips en andere
industrieën tonen interesse in mijn
bevindingen. '

Goedkopere arbeid
Ook op de radio en in een groot

aantal kranten werd uitgebreid aan
dacht aan zijn dissertatie besteed.
Volgens de kersverse doctor heeft een
aantal journalisten de conclusies van
zijn werk niet volledig juist geïnterpre
teerd. 'In mijn proefschrift staat dat de
produktieprocessen in fabrieken verbe
terd kunnen en moeten worden om de

concurrentie het hoofd te kunnen blij
ven bieden. Uit mijn onderzoek blijkt
dat fabrieken hiervoor 20 à 25% op de
toegevoegde waarde, dat wil zeggen op
de eXploitatie- en arbeidskosten, kun
nen bezuinigen.' In toenemende mate
vertrekken bedrijven naar het Oosten
(met name Oost-Europa) om goed
kopere arbeid in te zetten zoals blijkt
uit informatie van het Ministerie van
Economische Zaken. Van Breukelen is
het hiermee niet eens. 'Pas wanneer de

condities in een bepaald land op diverse
fronten bijzonder gunstig zijn, is het
verstandig om een verplaatsing te over
wegen. Maar nooit louter en alleen van
wege de lagere loonkosten.'

Rinus van Breukelen tijdens zijn promotie.

Laag aanzien
Verbetering van de produktie

moet volgens Van Breukelen integraal
worden aangepakt. 'De produktie moet
een integraal onderdeel vormen van het
totale businessplan. In het Oosten is dit
volgens hem al tientallen jaren het ge
val. Produktie heeft daar een veel hoger
aanzien dan in de Westerse wereld. De
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Japanners onderkennen al jarenlang het
belang van goed opgeleide en gemoti
veerde werknemers in de fabrieken. Bij
mijn vele bezoeken aan toeleveranciers
bleek dat de bedrijven in het Verre
Oosten, reeds in de jaren '70, volop
bezig waren met kwaliteitszaken als
groepswerk, "on the job training" en
multifunctionele arbeid. Daarbij werd
vernieuwing van de technologie door
hen niet uit het oog verloren. In het
Westen daarentegen werd teveel de
nadruk op het laatste gelegd.
Automatisering was het toverwoord.
De concurrentie moest met behulp van
geavanceerde computers en robots het
hoofd worden geboden.'

Technologie èn arbeid
Om dit tij te keren moet de pro-

duktie volgens Van Breukelen ook in de •
Westerse landen meer aanzien krijgen.
Ten eerste door meer gebruik te maken
van de hersenen en creativiteit van de
mensen in de fabrieken èn door hen
meer te motiveren. Dit kan onder

andere door gerichte interne cursussen,
'multi-task opdrachten', de oprichting
van verbeterteams en het vergroten van
carrière-kansen. 'Een betere benutting
van het arbeidspotentieel betekent
overigens niet dat het verbeteren van
technologieën op een laag pitje moet
worden gezet', merkt Van Breukelen op.
'Het is niet àf-àf, maar èn-èn. Je moet
adequate technologieën hebben, maar je
moet ook zorgen dat de mensen in de
fabrieken in staat zijn hier op een goede
manier mee om te gaan. Een goed lei
derschap is hierbij van wezenlijk belang.
Het management van een fabriek moet
uit mensen bestaan die gedegenheid,
rust en toewijding uitstralen, maar tege
lijkertijd veranderingen niet uit de weg
gaan.' Uit Van Breukelens dissertatie
blijkt dat Philips in vergelijking met
andere Westerse bedrijven eigenlijk niet
eens zo slecht scoort. 'Philips beschikt
over vele goede, interne opleidingen en
ook binnen de produktie zijn redelijke
doorgroei-mogelijkheden. Maar tevre-
den achterover leunen is er ook voor

Philips zeker nog niet bij', waarschuwt
Van Breukelen.



Procesontwikkelaar Jaap Jansen:

'Opknappen Albanese school
perfect voorbeeld van teamwerk'

Lui aan het Italiaanse strand in de zon bakken is niet het soort vakantie dat

procesontwikkelaar Jaap jansen, zijn vrouwen zes kinderen aanspreekt. Hun voor
keur gaat uit naar een doe-vakantie, die op geheel eigen wijze wordt ingevuld. De
afgelopen zomer heeft het gezin jansen samen met 22 andere mensen van kerkge
meenschap 'Vergadering der Gelovigen' onder primitieve omstandigheden een school
in het Albanese plaatsje PeshkoPi opgeknapt.

I

Het gezin Jansen houdt zich al
meer dan tien jaar bezig met het helpen
van mensen in Oost-Europese landen.
'Het begon met vakanties naar familie in
Polen waarbij we kleding èn speelgoed
voor kinderen in tehuizen meenamen',

vertelt Jaap Jansen. Toen de situatie in
Polen verbeterde, koos het gezin als
vakantiebestemming Roemenië. Hier
hielpen ze een kerkelijke organisatie met
het verspreiden van kleding en andere
goederen. Hun volgende, en tevens
meest recente, project betrof het
opknappen van een middelbare school
in Albanië.

Jaap Jansen en zijn gezin temidden van
de plaatselijke Albanese bevolking.

Erbarmelijke omstandigheden
'De bevolking in Albanië leeft

onder erbarmelijke omstandigheden',
vertelt Jaap. 'Er heerst bittere armoede
en de medische voorzieningen zijn
abominabel. Samen met twee andere

mannen van onze geloofsgemeenschap
hebben we ter plekke gekeken hoe hulp
organisaties werken, hoe je transporten
kunt organiseren en in welke gebieden
het meeste behoefte is aan hulp. Onze
keuze viel op Peshkopi, een plaatsje in
de bergen 180 km ten noordoosten van

de hoofdstad Tirana. Doordat de reis

van Tirana naar Peshkopi zeven tot acht
uur in beslag neemt, zijn hulporganisa
ties hier nauwelijks actief. De mensen in
deze streek wonen in lemen hutjes en
zijn ontzettend arm. We wilden de
bevolking niet alleen kleding en hulp
goederen geven, maar ook een "structu
rele bijdrage" leveren. De keuze viel
uiteindelijk op het opknappen van een
compleet vervallen streekschool.'
Terug in Nederland ging Jaap binnen
zijn kerkgemeenschap op zoek naar
vrijwilligers voor 'zijn' Albanië-project.
Maar liefst 27 mensen meldden zich

aan, waarvan de

helft jongeren
variërend in leef

tijd van dertien tot
twintig jaar. Ook
het gezin Jansen
was met vijf kinde
ren van de partij.
De benodigde
financiën voor het

project werden
door middel van

een fancy fair,
sportloop en diver
se giften bijeen
gesprokkeld. Van

dit geld werden onder andere het ver
blijf van de vrijwilligers en alle benodig
de materialen, gereedschappen en goe
deren bekostigd. 'Alles is in een grote
vrachtwagen vanuit Nederland naar
Albanië getransporteerd', vertelt Jaap.
'In deze wagen zaten onder andere drie
honderdvijftig schoolbankjes en stoelen,
schoolborden, gymnastiekmateriaal,
driehonderd liter verf en honderd licht
bakken. De verf hebben we voor één

gulden per liter op de kop getikt, de
bankjes en stoelen zijn 'afgedankt'
schoolmeubilair en de honderd nieuwe

lichtbakken heeft Philips voor het goede
doel gratis ter beschikking gesteld.'
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Nieuw jasje
Binnen de geplande twee weken

wist de groep de klus te klaren. De com
plete school werd in een nieuw jasje
gestoken. Dertien grote schoollokalen
en de hal kregen een nieuwe lik verf, de
complete bedrading werd vernieuwd,
schoolborden en lichtbakken werden

opgehangen, stromend water en een wc
aangelegd en kapotte ramen vervangen.
'Naast het opknappen van de school
hebben we diverse bergdorpen in de
omgeving bezocht en kleding verdeeld
onder de allerarmsten' , vertelt Jaap.
'Bovendien hebben we als dat zo te pas
kwam verteld dat God ook het Albanese

volk liefheeft en zich door de Bijbel aan
hen bekend wil maken.'

Teamwerk
Jaap Jansen is blij met het bereikte

resultaat, maar geeft toe dat het project
niet altijd zonder slag of stoot is verlo
pen. 'Bij aankomst vielen de omstandig
heden toch wel tegen. De school, die
tevens als logeeradres diende, had geen
douche of wc, zat onder het stof, was

vergeven van de muggen en de tempera
tuur naderde tropische waarden.
Regelmatig hebben we onze mensen
moeten motiveren om de moed niet op
te geven.' Ondanks de primitieve
omstandigheden waaronder de vrijwilli
gers moesten leven en werken èn de
spanningen die af en toe de kop opsta
ken, mag het project volgens Jaap zeker
geslaagd worden genoemd. 'Iedereen
heeft veel van elkaar moeten slikken en
af en toe was het echt afzien, maar het is

ons wel gelukt. Er staat nu tenminste
een" echt" schoolgebouw waarin op een
veel prettiger manier les gegeven kan
worden. Bovendien hebben we een

hoop van dit project geleerd. Het was
een perfect voorbeeld van wat je met
teamwerk kunt realiseren. Door de spe
cifieke kennis en vaardigheden van elk
groepslid voor het gezamenlijk doel in te
zetten, hebben we dit prachtige resultaat
bereikt.' Wat Jaap betreft volgen er nog
meer van deze projecten. 'Ons project in
Albanië, is maar een heel klein steentje,
maar als heel veel mensen hun steentje
bijdragen, komen we wel een heel eind.'


