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Display Components
stevig van start voor ISO 14000

'Groener dan groen' is niet nodig voor Herman Jonker (ij en Ton Remmen (rj.

De belangstelling voor het milieu is de laatste jaren merkbaar toegenomen.
Thuis, maar ook in het bedrijfsleven. Milieuzorg moet; het management ziet dit ook
steeds meer als een zaak om je positief te profileren. Een slechte naam op milieuge
bied, doet je bedrijf geen goed. 'Gelukkig heeft Philips een goede naam en wij zullen
als Display Components Eindhoven ons steentje bijdragen om dit ook zo te houden',
aldus milieucoördinator Ton Remmen. Sinds / november vorig jaar werkt hij samen
met Herman jonker, waarbij jonker zich in eerste instantie zal toe/eggen op het klaar
maken van DCE voor het milieu-certificaat /50 /4000.

Remmen is als milieucoördinator

een bekende op dit erf, maar Jonker ver
dient als nieuwkomer op dit gebied een
introductie. Bij Basic Technology Glass
(BTG) gaf hij leiding aan de groep Glass
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Chemistry. Helemaal groen op milieu
gebied is hij niet. Als glasexpert maakt
hij al langer deel uit van werkgroepen
die recycling van TV-glas bestuderen.
'Of het in de toekomst zover zal komen,

dat alle buizen gerecycled worden, is de
vraag', aldus Jonker. Om recycling goed
van de grond te krijgen, zijn grootschali
ge innamestructuren nodig. Daar wordt
in Nederland hard aan gewerkt. In de
regio Eindhoven loopt bijvoorbeeld het
inzamelproject Apparetour.
Jonker en Remmen beschouwen zich
niet als 'milieuridders', al hebben ze
uiteraard wel interesse in natuur en

milieu. 'Milieu moet, maar je mag het
kostenaspect niet uit het oog verliezen'.
Het moet wel betaalbaar blijven, vinden
Jonker en Remmen. Maar groener dan
groen hoeft niet, je moet het belang van
het bedrijf niet uit het oog verliezen,
vinden zij. 'Iedereen zal best begrijpen
dat technologische vooruitgang negatie
ve aspecten kan hebben, milieu is daar
een factor in', stellen zij nuchter.

Stap verder
ISO 14000 wordt internationaal

gezien als de norm voor een goed
milieuzorgsysteem. De weg naar dit
milieu-certificaat vertoont grote parallel
len met het bekende ISO 9000 kwali

teitszorg certificaat. Maar ISO 14000
gaat een stap verder, legt Jonker uit. 'Er
is sprake.van een verbetercirckel. Je
inventariseert de startsituatie. Hierna

worden de doelstellingen geformuleerd.
Dan volgt de opstelling van een tech
nisch- en economisch haalbaar verbeter

plan. Naderhand wordt dit dan regel
matig gereviewed.' Het feit dat nu alle
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Redactioneel
Klei

Onze nieuwe president doet forse uitspra
ken. Over de kleilagen die de communicatie
tegenhouden. Over organisatorische lagen
die geen tOegevoegde waarde hebben. Nu
vrees ik, dat sommige mensen bij Philips zui
len denken: 'Ja dat ken ik. Die mensen bij ....
(en u mag hier zelf invullen: boven/onder!
naast mij in de organisatie), die horen daar
zeker bij'. Maar dat SOOftbeschouwingen
helpt je niet echt; het is misschien beter om

eens in de spiegel te kijken en je af te vragen
in hoeverre je zelf ook een kleilaag bent.
Dat wil zeggen dat je je afvraagt welk deel
van jouw werk eigenlijk niet bijdraagt aan de
produktiviteit van ons bedrijf. Om vervol
gens de daad bij het woord te voegen: initia
tief om het anders te gaan doen samen met je
.... (boven/onder/naast je in de organisatie).
Succes met het spitten in de klei!

Frans Tol
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bedrijven met een grote of middelgrote
milieubelasting een milieuzorgsysteem
moeten opzetten, vindt zijn collega
Remmen prima. 'Je spreekt nu over
zorg, zaken worden vastgelegd. Dat het
milieuzorgsysteem dan ook nog gecerti
ficeerd wordt, is des te beter.' Het prak
tisch nut van een goed bedrijfsmilieu
plan is dat je geen aparte vergunningen
meer nodig hebt, maar dat je vergun
ningen op hoofdlijnen krijgt van de
overheid. Maar het is niet alleen prak
tisch. Jonker: 'Naar de vergunningverle
ner en naar de buitenwacht laat je zien
dat je professioneel goed bezig bent, in
overeenstemming met het algemene
Philipsbeleid. '

Projectplan
Dat Display Components van start

gaat met het ISO 14000-project is niet
uniek binnen Philips. In het Corporate
Environmental Opportunity program
ma uit 1994 werden drie algemene pro
jecten voor Philips gedefinieerd. Alle
bedrijfsonderdelen zouden zo snel

lijzige problemen I

Het is niet de fabriek in het

Russische Velt. Het is ook geen truc
foto. Nee, het zijn 'gewoon' de koelto
rens achter ons 'eigen' RAD. Dit win
terse plaatje werd begin januari door
onze fotograaf vastgelegd. Volgens Piet
Meyer, Walter van de Kerkhof, Tjeu van
Nunen en Harrie Reynders van de
Technische Dienst had het idyllische
'tafereeltje' voor enorme problemen
kunnen zorgen. 'Dit hadden we nog
nooit meegemaakt. Zodra de water
damp, die door de koeltorens werd uit
geblazen, in aanraking kwam met de
zeer koude buitenlucht bevroor deze

direct in prachtige ijskolommen en ijs
pegels. Dit leverde een mooi plaatje op.
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mogelijk gecertificeerd moeten worden
voor milieuzorg, 25% van de energie
moest omlaag in de productieprocessen
en 15% moest bespaard worden op ver
pakkingsafval. Het bedrijfsmilieuplan
van DCE moet klaar zijn op 1 januari
1998 en in de loop van datzelfde jaar
verwacht Jonker dat het ISO-certificaat
voor het milieuzorgsysteem behaald zal
worden. Enkele andere Philipsbedrijven
in Nederland en binnen onze BG heb

ben het certificaat al. 'DCE loopt inder
daad niet voorop', weet Remmen, 'We
volgen echter redelijk.' De voornaamste
vertraging komt doordat de organisatie
zo complex is. Iedere unit of divisie bij
DCE moet aan de norm voldoen.

Inmiddels heeft Jonker een projectplan
gemaakt, waarbij de invulling per pro
ductie-unit of divisie is gebeurd. Het
geconsolideerde plan is net gereed geko
men. Samen met de per unit aangewe
zen milieuverantwoordelijken zal Jonker
nu een centraal handboek opstellen,
waarin de algemene procedures worden
vastgelegd.

Maar als de pompen van deze torens
door de strenge vorst echt waren uitge
vallen, hadden we een groot probleem
gehad. De watercirculatie zou dan zijn
gestopt en de gehele zaak zou zijn kapot
gevroren.' Gelukkig kwam dit rampen
scenario niet uit. Wel ontstond er bij de
dooi door vallende brokken ijs schade
aan enkele leidingen en kabels van de
koeltorens.

Andere 'ijzige' problemen
Naast het 'koeltoren-probleem'

kampte de Technische Dienst door de
extreme vorst met nog meer 'ijzige' pro
blemen. Hoofd van de SAS, Ton van

der Horst somt er enkele op. 'In de
gebouwen RF, RE en RO waren de
waterleidingen bevroren. Deze hebben
we met kacheltjes moeten ontdooien.
Ook gebouw RA/RD werd niet
gespaard. De produktie lag daar een
tijdje stil door een bevroren hoofdpers
luchtleiding. Verder veranderde gebouw
RAD door een niet goed functionerend
"heater-systeem" in een zwembad.
Gebouw TT tenslotte werd het ergste
getroffen. Daar bevroren zowel de
waterleidingen als de radiatoren.' De
meeste vorstschade heeft de Technische

Dienst inmiddels opgelost. Nu maar
hopen dat het snel weer lente wordt!



Jeannella Felius helpt Hulp- en Stafdiensten aan ISO 9002

Afspraak is afspraak
jeannella Felius, is officieel sinds I september vorig jaar Quality Manager van

Hulp- en Staf diensten. Nog geen twee weken later werd ze al geconfronteerd met de
heren van de KEMA die een officiële ISO-audit kwamen houden. Dankzij haar erva
ring met ISO-procedures bij Flat Panel Display in combinatie met het voorwerk dat
john Vonk ad interim had verzet, sloeg zij zich erdoor. Al moesten er wel nog stevige
puntjes op de i worden gezet. Dertien december werd haar werk bekroond met het
halen van één ISO 9002 certificaat voor alle Hulp- en Staf diensten.

Jeannella Felius, Quality Manager Hulp
en Stafdiensten.

'De KEMA oordeelde niet puur
negatief in september', vertelt chemisch
technoloog Felius. 'Sommige zaken
waren gewoon niet goed opgeschreven.
Bijvoorbeeld hoe we omgingen met
klachten en suggesties. Een grote tekort
koming vond de KEMA echter dat hoe
wel er in de missie van Hulp- en
Stafdiensten staat dat wij alle units
ondersteunen in het verkrijgen van het
ISO 1400 1certificaat, er geen plan van
aanpak overlegd kon worden. Nu

milieucoördinatoren Herman Jonker en
Ton Remmen aan de implementatie van
deze milieunorm werken, is dit punt
volgens de KEMA afdoende afgedekt.'
Een extra moeilijkheid was, dat er van
uit het kostenoogpunt werd gewerkt
voor één ISO-certificaat voor alle Hulp
en Stafdiensten. Een certificaat is goed
koper dan allemaal afzonderlijke certifi
caten en legt ook minder tijdsbeslag op
mensen voor wat betreft onderhoud.

Dit houdt in dat de Personeelsdienst,
Finance & Accounting, Informatie
Technologie, Plant management,
ARBO-zorg, Bedrijfsbeveiliging,
Material Handling, de Technische
Dienst en de Afdeling Speciale
Aktiviteiten allemaal volgens dezelfde
algemene procedures moeten werken,
zoals beschreven in het overkoepelende
handboek. Daarnaast hebben de afzon

derlijke afdelingen eigen procedures in
een eigen kwaliteitssysteem vastgelegd.
Felius dient er als Quality Manager wel
op toe te zien dat binnen de afdelingen
voldoende aan kwaliteit wordt gewerkt;

'Opdat we met z'n allen ons ene certifi
caat kunnen behouden.' Eén certificaat
heeft echter ook een voordeel. Voor
allen betekent het een stok achter de

deur. Ieder moet zijn zaken immers
goed voor elkaar hebben.

Afspraak is afspraak
Felius is bij Display Components

Eindhoven terechtgekomen via het
Zeus-project en kende de ISO-procedu
res vanuit haar eerdere functie bij de
Flat Panel-productie. Voor productie
afdelingen is het volgens haar veel
gemakkelijker om targets vast te leggen.
Kosten en yield zijn heldere indicatoren.
Voor een dienstverlenend bedrijf zoals
Hulp- en Staf diensten is de performance
indicator veel minder duidelijk. Felius
heeft daar echt aan moeten wennen.
Waar andere mensen misschien aan heb
ben moeten wennen is dat voor Felius

geldt, dat afspraak ook afspraak is. 'Deze

Display Components-kwaal moet veel •
beter', vindt zij. Aan haar zal het niet
liggen: 'Ik blijf net zo lang bellen totdat
zij doen wat ze mij beloofd hebben.' De
werkwijze van dit Zeeuws meisje met
een Spaanse voorvader is wel een succes
volle gebleken. 14 februari werd haar
vasthoudendheid tijdens een feestelijke
bijeenkomst op RAF 5 beloond met de
uitreiking van het ISO 9002 certificaat
voor alle Hulp- en Stafdiensten.

EED- Tennisavond sportief en gezellig
Zaterdag 1 februari jl. organiseer

de de EED voor de achtste keer op rij
haar inmiddels bekende tennisavond.

Organisatoren Jan Houterman en
Gerrit Siegers blikken tevreden terug op
dit evenement. De spelers, ingedeeld in
drie poules, tennisten enthousiast om
de eerste en tweede plaats. Dit leverde
een aantal spannende wedstrijden op.
Maar naast een sportieve was het vooral
ook een hele gezellige avond. De vele
mooie prijzen die door de sponsors ter
beschikking waren gesteld, werden na
de prijsuitreiking van de eerste en twee
de plaats onder alle deelnemers verloot.
De hoofdprijs, aangeboden door

Philips Miniwatt S.A. Barcelona, werd
gewonnen door Edwin van de Zwart.

De ge EED- Tennisavond vindt plaats
op zaterdag 7 februari 1998 in
Valkencourt.
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Winnaars 8e EED- Tennisavond

Heren Ie prijs
Edwin van de Zwart, Gerrit

Roossink, Bart van Liempd
2e prijs
Frank Borgers, Robert Boons,
S~ro Casamento

Dames Ie prijs
Maart je Schlaghecke, Peggy
Gabriëls, Angela Wijnands

'2e prijs
Elly Arkesteijn, Mieke
Roossink, Tessa Blankers



De SAS Technische Dienst heeft
ook in 1996 niet stilgezeten

Informatieborden op LuifeLvan beveiligingsloge RAW vergroten herkenbaarheid ingang
compLexR. Vóor de portiersLoge staan Ton van der Horst (L)en Leo RingeLing (r).

Verbouwingen, renovaties, verhuizingen, onderhoud en straatwerkzaamheden.
Een greep uit de werkzaamheden die de Site Accomodation Services (SAS) zoal ver
richtte. Zowel de BTG-Glas-gebouwen op complex T, de gebouwen op complex R als
het complete terrein eromheen vallen onder de verantwoordelijkheid van de SAS.
Samen met 'In Beeld' blikt het hoofd van de SAS, Ton van der Horst, terug op een
aantal belangrijke activiteiten die in 1996 door zijn dienst zijn uitgevoerd.

I

Het verbeteren van het aangezicht
van de gebouwen blijft volgens Van der
Horst een jaarlijks terugkerend punt.
Zowel gebouw TY als gebouw RO zijde
Zwaanstraat zijn in 1996 opnieuw in de
verf gezet. 'In 1993 kwam Frits Philips
al "in beeld" om zich te beklagen over
de slechte toestand van gebouw RO',
vertelt Van der Horst. 'Nu kent hij het
waarschijnlijk niet meer terug. 'RO,

zijde Zwaanstraat, lag verscholen achter
bosjes en struiken. Deze zijn groten
deels gesnoeid. Vervolgens zijn de
muren wit en de schachten en deuren

blauw geverfd. Het resultaat: een vrien
delijk en zonnig ogend gebouw.'

Straatwerkzaamheden
Niet alleen de gebouwen, maar

ook de bestrating op ons complex
vraagt om regelmatig onderhoud. Een
groot deel hiervan is afgelopen jaar
gerenoveerd. 'Duur, maar wel noodza
kelijk', aldus Van der Horst. 'Niet
alleen voor het aangezicht, maar met

name voor de veiligheid. Doordat op
ons terrein veel zwaar verkeer rijdt, ont
staan er al snel gaten en verzakkingen in
het wegdek. Met alle gevolgen voor de
verkeersveiligheid van dien.' Over het
onderwerp verkeersveiligheid wil colle
ga Leo Ringeling, hoofd bewaking
complex R en T, ook graag iets kwijt.
'De uitbreiding van het parkeerterrein
aan de Elburglaan begin dit jaar heeft

tot een toename van 300 tot 400 auto's

geleid. Doordat teveel auto's op het
complex te hard rijden, is ook het aan
tal ongevallen sterk gestegen. Voet
gangers, fietsers, accuwagentjes, perso
nenwagens en vrachtwagens maken
gebruik van dezelfde wegen. Met zo'n
mengelmoes van verkeersdeelnemers
moet de snelheid aan de langzaamste
weggebruiker worden aangepast anders
vraag je om moeilijkheden.'

Drinkwater
In 1996 is ook een begin gemaakt

met de aanleg van een nieuw waterlei-
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dingnet naast het bestaande net. Het
bestaande net wordt voor blus- en pro
ceswater en het nieuwe voor drinkwater

gebruikt. Van der Horst vertelt dat het
verouderde waterleidingnet en het daar
door soms wat minder heldere water, de

achtergrond is van deze' scheiding' van
watersoorten. 'Het is echter absoluut

onjuist dat ons huidige leidingnet niet
geschikt zou zijn voor drinkwater. Elke
maand onderwerpt de NUTS-bedrijven
ons water aan een bacteriologisch
onderzoek. Ook wordt het regelmatig
op zware metalen gecontroleerd. Uit
deze onderzoeken blijkt dat we ruim
binnen de gestelde normen blijven.'
Het nieuwe leidingnet van gebouw RF,
RAU, RA, RE en RO is inmiddels

klaar. De overige gebouwen zullen
uiterlijk in 1998 van een separaat
drinkwaterleidingnet zijn voorzien.

Betere ingangsaanduiding
De laatste maar zeker niet minst

belangrijke activiteit in 1996, was het
verbeteren van de herkenbaarheid van

complex R. 'Voor klanten en leveran
ciers leverde dit vaak verwarring op',
vertelt Leo Ringeling. 'Personenauto's,
maar ook vrachtwagens die eigenlijk
bestemming complex T of S hadden,
draaiden ons terrein op om te vragen of
ze aan het goede adres waren. Met de
nodige opstoppingen en verkeersonvei
lige situaties van dien.' Het van een
afstand duidelijker herkenbaar maken
van de ingang van complex R bleek de
juiste oplossing. Zowel vanuit de rich
ting Eindhoven als vanuit de Oirschot
sedijk, zijn nu op 75 meter voor de
ingang grote informatieborden aange
bracht. Ook op de luifel van de beveili
gingsloge RAW zijn aan twee zijden
informatieborden geplaatst, die
's avonds verlicht zijn. 'Dankzij deze
borden kan de passant nu in één oog
opslag zien dat hij zich bij Philips,
Complex R aan de Zwaanstraat 2A
bevindt. Vergissingen komen hierdoor
nog nauwelijks voor', aldus Ringeling.
Naast veiligheid hebben de informatie
borden op de loge volgens hem nog een
ander voordeel. 'De ingangspartij valt
nu veel meer op en ziet er ook verzorg
der uit.'



BG in bezit van ISO-certificaat
In de eetkamer van het stijlvol/e kasteeltje De Groenendael in Hilvarenbeek

reikte KEMA-afgevaardigde Van Voorst woensdag 22 januari het ISO 900 I certificaat
uit aan de BG Display Components. BG-manager Frans de Bruijne feliciteerde in zijn
toespraak niet al/een de kartrekkers van de afdeling Quality Management. Met een
speciaal woord van dank alsmede een dinerbon beloonde hij zes medewerkers die
zich naast hun eigen werk hadden ingespannen om het ISO-traject tot een succes te
maken. Wel waarschuwde hij voor overmoedigheid. 'De BG heeft nu een auto en een
rijbewijs, nu moeten we speed gaan maken.'

De weg naar ISO 9001 voor de
BG werd geëffend door de afdeling
Quality Management, waarbij het voor
traject naar een nieuw kwaliteitssysteem
werd verricht door Tony Lake en John
Bennett van PSM Consulting Partner
ship. Voor de uitvoering, vernieuwing,
uitbreiding en onderhoud van dit kwali
teitssysteem werd Leo Don als vaste
kracht aangesteld. Sinds augustus verle
den jaar begeleidde Don, als Quality
Systems Manager bij de afdeling Quality
Management, de BG tot de finale.
Volgens oud Fokker-man Don hebben
vooral de weken na de laatste audit van

10 tot 12 december nogal wat inzet van
de direct betrokkenen gevergd. Maar
ook Gerold Alberga, John Chamber
laine, Caterina Gianota, Peter van der
Heide, José Pifio Navarro en Tokunbo
Weststeijn, werden volgens hem terecht

Leo Don: 'Wij zijn in dit project tot het
uiterste gegaan '.

door de BG-manager met name
genoemd vanwege hun buitengewone
inspanning. 'Wij zijn in dit project tot
het uiterste gegaan', aldus Don: 'Wij
wilden graag voldoen aan het verzoek
van BG-manager De Bruijne om het
certificaat uit te kunnen reiken tijdens
de BGMT-vergadering in januari jl.'

Projectmanagement
Na de KEMA-audit in december

was de BG niet in een keer geslaagd.
Een score van 90% was goed, maar niet
goed genoeg. Met name de beheersing
van projectmanagement bij integrale
projecten behoefde verbetering.
'Learning points' met de daarbij beho
rende correctieve acties moesten worden

ingebouwd. Ook werden er afspraken
vereist over welke documenten van een

project moeten worden bewaard. 'Onze
teleurstelling over de uitkomst van de
audit was niet echt groot. Een certifice
rende instantie vindt altijd nog enige
onvolkomenheden', aldus Don. De

wens het certificaat in januari te verwer
ven leverde wel een krap schema op,
zeker omdat de feestdagen in deze perio
de vielen. Don: 'Toch zijn we er in
geslaagd de benodigde wijzigingen aan
te brengen om de KEMA, zij het nu nog
slechts op papier, te overtuigen dat wij
de zaken die zij in december nog als
ontoereikend beoordeelden, in de toe
komst beter zullen doen. Het is wel zaak

dat we bij de eerste surveillance audit •
over een half jaar bewijzen dat we dit
ook praktiseren.'

2e peP-presentatie druk bezocht
De tweede 'Product Creation Proces Innovation Week Exhibition', van 21 tot

en met 24 januari j1., is wederom een succes geworden. De eerste dag van de PCP
presentatie op RE-p telde zelfs al twee keer meer bezoekers dan verwacht. Maar
ook op de overige dagen werd de presentatie druk bezocht. Marketing Communi
cations Assistant, Katherine van den Bogert is zichtbaar tevreden met deze hoge
opkomst. Het feit dat de presentatie nu op de 'plant' zelf werd gehouden, speelt vol
gens haar een belangrijke rol. 'De drempel om even binnen te lopen is dan toch een
stuk lager', aldus Katherine.

Voor de Philips-medewerkers was
er op de 'open dagen' volop gelegenheid
de noviteiten rustig te bekijken. Voor
klant BGTV, leden van het BG
Management Team en PCP-medewer
kers werden aparte dagen georganiseerd.
Alle noviteiten op ontwikkelgebied ston
den in de ruime hal van RE-p op over
zichtelijke wijze opgesteld. In totaal
waren er 21 'bemande' stands. De geïn
teresseerde bezoeker kon rekenen op een
uitgebreide uitleg van de tentoongestel-

de noviteiten. Katherine is erg onder de
indruk van de gedrevenheid van de ont
wikkelaars. 'Het was echt leuk om te

zien hoe enthousiast zij hun nieuwe
ideeën en ontwikkelingen aan de kijkers
presenteerden. '

Veel tijd
Katherine nam de praktische orga

nisatie van deze 'noviteiten-week' voor

haar rekening. 'Het kostte inderdaad
veel tijd', beaamt zij. 'Maar ik heb het
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Katherine van den Bogert tevreden met
de hoge opkomst.

ontzettend graag gedaan. Er hebben zich
gelukkig geen onverwachte problemen
voorgedaan en de samenwerking met de
PCP-organisatoren, de ontwikkelaars, de
demo-groep en ECS verliep prima. Ook
de reacties van de bezoekers lijken erg
positief Of er toch nog zaken voor ver
betering vatbaar zijn, zal uit de door hen
ingevulde vragenlijst moeten blijken.'



Customer Day 1997
,-In beeld'

Customer Day '97 ligt inmiddels al weer bijna twee maanden achter ons. Om uw herinnering even op te frissen hebben wij
een foto-collage gemaakt. Deze geeft een impressie van deze vijfde 'klantendag'.

Met schaar en plak
Na de speech van Cor Boonstra gingen de verschillende

afdelingen met elk hun eigen programma aan de slag. De
PPD koos voor het 'stoelenspel' . Met schaar en plak knutsel
den de PPD-ers hun eigen stoelenvoorraad in elkaar. Naast
de produktie van stoelen moesten de medewerkers ook zor
gen voor de inkoop en verkoop van de stoelen en toezien op
de kwaliteit. Al met al een zeer leerzaam proces waar met
name veel geleerd werd van de gemaakte fouten.

'Voordenken in plaats van nadenken'
Ook de EED had een eigen programma opgesteld. De

EED-doelen voor 1997 stonden hierbij centraal. Voor de
EED-ers dus geen spelletjes maar praten in kleine groepjes
over afdelingsdoelen en verbeteracties. Slogans als 'Alles in
één keer goed' en 'Voordenken in plaats van nadenken' vorm
den hierbij het uitgangspunt.

6

Jan van den Nieuwenhof: Vakbondsman in hart en nieren

Jubilaris dubbel in de
bloemetjes gezet

40 jaar Philips en 25 jaar actief lid van de Ondernemingsraad (OR). Twee
wapenfeiten waarvoor jan van den Nieuwenhof op 24 januari jl. in de bloemetjes werd
gezet. 21 januari jl. was het precies 40 jaar geleden dat Van den Nieuwenhof voor het
eerst de poorten van Philips binnentrad. Vrijdag 24 januari vierde hij dit met een
receptie in de kantine op RAF-5. Op zijn verzoek was deze happening bescheiden van
opzet. 'Ik hou niet van toespraken en allerlei opsmuk. Ik vind het leuker om gezellig
met mijn gasten te kunnen praten', aldus de jubilaris.

Jan van den Nieuwenhof startte
zijn loopbaan als 16-jarig knaapje bij de
Mechanische Werkplaats op RAD. Na
ongeveer zeven jaar stapte hij over naar
de Elektronische Werkplaats op RO.
Tien jaar later maakte hij weer een over
stap. Dit keer naar de Deflectiespoelen
Groep op Strijp 1. Zijn laatste en ook
huidige stek is bij Mask & Metals op
RO. Hier houdt hij zich bezig met
microfonie. 'Door trillingen in de
beeldbuis kan het masker bewegen', legt

Van den Nieuwenhof uit. 'Hierdoor

kunnen kleurvlekken op de beeldbuis
ontstaan. Het is mijn taak om door
middel van metingen en proeven te
onderzoeken hoe deze trillingen kunnen
worden voorkomen.'

OR-werk
Naast zijn 'gewone werk' besteedt

Van den Nieuwenhof een ruim deel van

zijn tijd aan werkzaamheden voor de
Ondernemingsraad. Hij noemt zichzelf
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Het vakbondswerk isJan van den

Nieuwenhof met de paplepel ingegoten.

een vakbondsman in hart en nieren.
'Het bondswerk is me als het ware met

de paplepel ingegoten. Net als mijn



vader ben ik lid van het FNV. Het pret
tige van vakbondswerk vind ik het
maatschappelijk bezig zijn. Je kunt iets
voor mensen doen. Al blijft het soms
beperkt tot het bieden van een "luiste
rend oor".' Van den Nieuwenhof is
zowel lid van de OR van DCE als van

de groepsondernemingsraad van
Components. In het verleden heeft hij
zelfs een periode zitting gehad in de
Centrale Ondernemingsraad van

Philips. Op dit moment is hij naast zijn
reguliere OR-werkzaamheden ook
plaatsvervangend lid van het Europese
Components Overleg. 'In oktober jl. is
deze nieuwe overlegvorm van start
gegaan. Bij de oprichting ben ik nauw
betrokken geweest', aldus Jan.

Lange boswandelingen
Ondanks zijn 40-jarig dienstver

band kan de jubilaris nog niet met de

VROM. Op zich had hij het niet erg
gevonden om met zijn werk te stoppen.
Vervelen zal hij zich in elk geval niet.
'Met mijn werkzaamheden voor de vak
bond blijf ik ook in de toekomst
gewoon doorgaan. Daarnaast wil ik
meer tijd gaan besteden aan activiteiten
in de wijk. En ook heerlijk urenlang
door de bossen struinen, zal dan zeker

op het programma staan.'

Bedrijfsarts maakt plaats voor
combi-arts

Bedrijfsarts jan Boer heeft per I februari een andere functie binnen Philips aan
vaard. Hij wordt opgevolgd door Bert Dam en. Dokter Damen zal zowel als verzeke
ringsgeneeskundige als bedrijfsarts gaan functioneren; de zogenaamde combi-arts.
Volgens Rinus van Dijk, hoofd afdeling Personeel en Organisatie, zal een aparte
bedrijfsarts en een aparte verzekeringsarts binnen de Arbo-diensten in de toekomst
tot de uitzonderingen gaan behoren. Deze dubbelfunctie stelt echter wel bijzondere
eisen aan de arts.

Het Arbo-team van DCE. Vlnr. Dedde

Bosschers, Huib Sche./fers, Marijke Edie,
Elly van den Heuvel en Bert Damen.

De verzekeringsarts houdt zich
voornamelijk met de vraag bezig of een
medewerker abeidsgeschikt is. Hij
beslist, al of niet in overleg met het
bedrijf of de bedrijfsarts of iemand kan
werken of niet. De taken van een

bedrijfsarts liggen op een heel ander
terrein. Hij houdt zich meer bezig met
de werkplek en arbeidsomstandigheden
en heeft in verband hiermee gesprekken
met medewerkers. In voorkomende

gevallen zal hij meer inzicht in arbeids
pIek en bedrijfsomstandigheden hebben
dan de verzekeringsarts. In de gecombi-

neerde rol zal de
combi-arts dan ook
directer met het

bedrijf verbonden
zijn dan de verzeke
ringsarts in het ver
leden. 'Nu besloten
is om het' medisch

centrum' in gebouw
RF-p te handhaven
en Damen vanuit

dit centrum gaat
functioneren, zal
een nog betere
dienstverlening
zowel naar de mede

werker als naar het bedrijf kunnen wor
den gegeven', aldus Van Dijk.

Nieuwe rol
In zijn rol als verzekeringsarts

heeft Damen de afgelopen jaren onze
organisatie en haar medewerkers heel
goed leren kennen, en omgekeerd. Het
was dan ook logisch volgens Van Dijk,
dat toen Jan Boer te kennen gaf dat hij
elders een functie had aanvaard, bij de
keuze van zijn opvolger met name aan
Bert Damen werd gedacht. In nauw
overleg met de Arbo-dienst, de Perso
neelsdienst én Damen is uitvoerig
gesproken over de nieuwe rol binnen de
Arbo-dienstverlening die op dat mo
ment beschikbaar was.
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Bijgeschoold
Bijna alle artsen binnen de Philips

Arbo-dienst en dus ook Bert Damen

zijn de afgelopen periode bijgeschoold
voor het vak verzekeringsgeneeskundi
ge/bedrijfsgeneeskunde. Zowel Display
Components als Bert Damen zijn
gelukkig met het besluit dat hij per

1 februari als combi-arts voor Display •
Components, Materialen en PKM
Optics gaat functioneren. Dit principe
besluit is in een adviesaanvraag gevat en
aan de OR voorgelegd.

Nieuw medisch team
Zoals bekend wordt bij Display

Components sinds 1996 voor nagenoeg
alle medewerkers op vrijwillige basis een
periodiek Algemeen Geneeskundig
Onderzoek toegepast. Dit onderzoek
kan binnen het bestaande basis arbeids

zorgpakket niet worden uitgevoerd.
Alhoewel dit onderzoek extra geld kost,
heeft het management van DCE op
basis van de ervaringen opgedaan in
1996 bij de PPD, besloten om ook in
1997 met deze activiteit door te gaan.
'Hiervoor was extra capaciteit nodig',
legt Van Dijk uit. 'In het Arbo-contract
1997 is ook een bedrijfsverpleegkundi
ge in de persoon van Dedde Bosschers
én een bedrijfsgeneeskundig assistente
Elly van den Heuvel opgenomen.'
In verband met het eerder vertrek van

Lia Evers staat dus nu per 1 februari een
compleet nieuw medisch team ter
beschikking voor zowel de medewerkers
als de organisatie. Een team, waarin
Rinus van Dijk alle vertrouwen heeft en
hij wenst dit team alle succes toe voor
de toekomst.



Vogelaar Gerrit Vink:

Zonder vogels is het stil op aarde
'Zonder vogels zou het stil zijn op aarde', vindt Gerrit Vink, hoofdontwerper

Raster en Convergentie. Voor hem betekent het leven meer dan alléén deflectie-units.
Vanaf zijn tiende jaar houdt hij zich actief bezig met 'vogelen '. Begonnen met het
eenvoudig vogelgidsje van Elsevier's, bevat nu zelfs de uitgebreide 'f1eldguide' met alle
vogels van Europa, van Lars johnsson geen geheimen meer voor Vink. Zijn hobby is
een ware passie voor hem. Ye kunt je als vogelaar ontspannen in de natuur, maar
bovendien kun je veel nuttig werk verrichten en dan vooral voor de met uitsterven
bedreigde soorten, zoals de roerdomp, de ijsvogel of de patrijs.'

Gerrit Vink ontdekte een paar zwarte roodstaarten en
een torenvalk op ons complex.

I
Vink trekt er het liefst in alle

vroegte met een groepje op uit om
vogels te bespieden. Soms met collega
John Maassen, soms met echtgenote.
Maar beiden zijn niet zo fanatiek als hij,
die lid is van de Vogelwerkgroep De
Kempen. Deze actieve vereniging ver
richt onderzoek voor bijvoorbeeld de
Samenwerkende Organisatie Vogel
onderzoek Nederland, de SOVON.

De verenigingsleden inventariseren de
broedvogels in het gebied dat zich uit
strekt van de Belgische grens tot aan het
Wilhelminakanaal en van Helmond tot

en met het Landgoed De Utrecht.
Bovendien houden zij zich bezig met
nestkasten en het bijvoederen van
vogels. Dat is hard nodig in deze win
termaanden, weet Vink. 'Een zangvo
geltje verliest in een strenge winternacht
wel zo'n tien procent van zijn lichaams
gewicht.' Ook verzorgde de vereniging
al eens een tentoonstelling voor het
Milieu Educatie Centrum over stads-

vogels en eentje over trek
vogels. Hun werk is niet
onopgemerkt gebleven.
Het geldbedrag van de
milieuprijs die de PMF in
1995 kreeg, werd
geschonken aan de
Vogelwerkgroep, vertelt
Vink. Het geld werd
besteed aan een oeverzwa
luwenwand.

06-nummer
Als overtuigd lid van

de vogelbescherming
vindt Vink dat wij verant
woordelijk zijn voor het
leefmilieu van de standvo

gels. Van trekvogels moet
je helemaal afblijven.
'Gasten laat je met rust'.
Brutale stroperspraktijken
kunnen niet door de beu-

gel, al is de industrie vaak
nog funester voor de natuur, stelt Vink.
Ook voor de jacht heeft Vink weinig
waardering. Al onderhouden ze soms 
wat waar is moet gezegd- de terreinen.
Vink kan zich geen wereld zonder
vogels voorstellen. 'Vlinders zijn ook
mooi, maar vogels zijn zo fijn om naar
te luisteren. Wie zou niet gewekt willen
worden door het gezang van de merel?',
vraagt hij. Je moet wel een poëtische
natuur hebben als je over de veren van
een uil (zacht) en een meeuw (hard) of
de lokroep van het goudhaantje kunt
praten. Dit brengt deze hobby met zich
mee, meent Vink. 'Je wandelt uren in
de mob~ste gebieden, de vogels kiezen
immers de beste stukken natuur uit als

woongebied en je houdt je in alle rust
bezig met een goede zaak.' Vink staat
nog niet op de ledenlijst van de Dutch
Birding Association. De leden van deze
club zijn allemaal uitgerust met een
semafoon om elkaar bijzonderheden op
vogelgebied door te geven. Wel belt

Vink af en toe het OG-nummer van de

vereniging, voor aardige vogeltips.

Belangstelling
Ondertussen heeft Vink de vogels

leren herkennen op geluid. Dit is het
gemakkelijkste, vindt hij. 'De roerdomp
herken je bijvoorbeeld aan het geluid
alsof je op een lege fles blaast. Ook
kleurpatronen kunnen een aanwijzing
geven. Maar als je ziet hoeveel bruine of
groene vogels er zijn, helpt je dat niet
echt verder. Dan zijn er nog het verschil
in grootte en in vliegbeeld. Sommige
vogels vliegen in een lijn, anderen op
thermiek. De albatros profiteert bij
voorbeeld van de luchtstroom boven de

golven waar hij zonder zelf te bewegen
op blijft drijven.'
Vink schat dat hij jaarlijks zo'n 250 ver
schillende vogels ziet. Soms onverwacht
heel bijzondere. Bij een inventarisatie
van de bosgebieden ten noorden van
het R-complex, bleken er veertig vogel
soorten te broeden die tot de schaarse

Nederlandse broedvogels gerekend wor
den. Zo ontdekte hij ook een paar
zwarte roodstaarten op ons terrein en
huisde er zelfs een aantal jaren een
torenvalk op RAF. Dit komt, denkt hij,
door de beslotenheid van het fabrieks

terrein, waar geen honden of katten de
rust verstoren. Collega's hebben wat
minder oog en oor voor wat er in de
natuur te zien is. Als hij in de lunch
pauze wel eens met hen in het Philips
de Jong-park kuiert, valt hem op dat:
'Hun oren niet getraind zijn voor het
akoestische aspect van de natuur.' Maar
dit geldt niet alleen voor zijn collega's.
Boven het Eindhovese stadscentrum zag
hij laatst een vlucht kraanvogels.
Niemand keek op, terwijl het geluid
luid en onmiskenbaar is.

Bonte specht
Na bijna veertig jaar vogelen heeft

Vink al heel wat vogels gezien. Toch
heeft hij nog wensen. De grote jager,
die zich wel eens langs de kust vertoont,
heeft Vink nog nooit gezien. Daaren
tegen zag hij wel de witkopgors in
Wintelre. En voor de vogelaar in spe
heeft hij nog een hele mooie tip. De
middelste bonte specht vertoeft al een
tijdje achter het kasteel in Heeze.
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