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Marco Ottolini:

Reorganisatie PFE legt basis
voor toekomstig succes

Marco Ottolini: 'Wé zullen ons moeten richten op de toekomst. '

'Om de pijnlijke reorganisatie die we nu doormaken te kunnen begrijpen, moeten
we terugblikken op de voorgeschiedenis van de Proeffabriek Eindhoven(PFE)', aldus
manager Marco Ottolini. Toen hij begin 1995 het roer overnam, was de situatie zo,
dat de aanwezige capaciteit vele malen groter was dan nodig voor het doen van
proeven. De overcapaciteit werd benut voor het maken van de 2/ "eMT en ARAS
buizen. Toch bleef de PFE verliesgevend.

'We stonden toen voor de keus',

vervolgt hij, 'óf de inkomsten verhogen
door meer productie van special ties
(kleine aantallen van een afWijkend pro
duct voor één of enkele klanten) óf de

omvang van de PFE-organisatie terug
brengen tot wat strikt noodzakelijk is
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voor de uitvoering van proeven. Een
derde mogelijkheid was om de PFE te'
sluiten en de proeven in de beeldbui
zenfabrieken uit te voeren.' Het werd de

eerste optie. Ottolini: 'Hoewel we begin
1995 nog niet zeker wisten hoe groot
de markt voor special ties was, kozen we

in eerste instantie voor verhoging van
special ties-productie.' Dat leek ook
mogelijk, omdat de toekomstverwach
tingen van 21 "CMT positief waren. Na
een uitgebreid marktonderzoek kwa
men we eind 1995 echter tot de conclu

sie dat de markt voor special ties niet
groot genoeg was om van de PFE een
kostendekkende organisatie te maken.
Verder bleek dat in het voorjaar van
1996 de kansen gekeerd waren voor
21" CMT. Bovendien zou er geen
opvolger van dit buistype komen. Voor
de PFE betekende dit de genadeklap.
Ottolini: 'Daarmee werd definitief dui
delijk dat de enige reden van bestaan
van de PFE het uitvoeren van proeven
is.'

Nieuwe opzet
In de rest van 1996 is met colle

ga's van de Ontwikkeling en de beeld
buizenfabrieken verder gestudeerd op
de rol die de PFE in de toekomst bij het
Uitvoeren van proeven zou moeten spe
len. De conclusie hiervan is dat de PFE

het beste gebruikt kan worden voor
proeven in een vroeg stadium van ont
wikkeling. Proeven in een verder gevor
derd stadium, kunnen in de regel beter
in een beeldbuizenfabriek worden uit

gevoerd. Dat is sneller én goedkoper.
De opzet van de nieuwe PFE zal hele
maal gericht zijn op die ene taak: het
uitvoeren van ontwikkelproeven.

PHILIPS



Confrérie Cathodique te gast bij DCE

Op de fOto staand v.l.n.r.: Wilbert van der Eijk (plantmanager DCE), Piet Coenen
(oud-kwaliteitsmanager Display Components), Brian Overton (oud-industrial coördi
nator), Rob Driessen (oud-industrial coördinator), Cees van Straten (oud-plantma
nager DCE) Ramon Ross (oud-plantmanager Barcelona).
Zittend v.l.n. r.: Pierre Poumaiiloux (oud-technisch directeur Philips Tàiwan), Jaap
Schakel (oud-technisch directeur Display Components), Harrie Vermaas (oud-plant
manager Lebring). Eric Scharrer (oud-plantmanager Aken) kwam iets later, waardoor
hij op de fOto ontbreekt.

Al zijn ze vaak al jaren niet meer werkzaam, hun hart gaat toch nog steeds uit
naar hun oude liefde, de beeldbuizen. Ongeacht of deze liefde nu in Taiwan,
Lebring, Barcelona of Strijp vat op hen kreeg. Deze Confrérie Cathodique, een ver
eniging van illustere mannen die tijdens hun carrière voor Components werkten,
nam graag de uitnodiging aan om een kijkje te komen nemen bij Display
Components Eindhoven. Woensdag 18 april waren zij de hele dag te gast op dit
complex. Plantmanager Wilbert van der Eijk nam de honneurs als gastheer op uit
stekende wijze waar van BG manager Frans de Bruijne. De 'eminences grises' kre
gen 's ochtends eerst een boeiend verhaal gepresenteerd door PU-Phosphors'
manager Ce es van Dongen en 's middags werden zij vergast op voordrachten van
Bernhard Cassanhiol, de nieuwe CTO-manager én van Chief Executive Officer
Frans de Bruijne zelf. 'De sfeer was opperbest en zeker voor herhaling vatbaar',
aldus gastheer Van der Eijk.

gaat met veel pijn, woede en onzeker
heid, begrijpt Ottolini heel goed. 'Maar
we zullen door de zure appel moeten
bijten. We hebben immers geen keus.
Stilstaan bij het verleden heeft geen zin.
We zullen ons moeten richten op de
toekomst, om daar een succes van te
maken. Dat geldt niet alleen voor dege
nen die in de nieuwe PFE (Modelshop )
een plaats hebben, maar ook voor dege
nen die de organisatie moeten verlaten.'
Met ingang van 1 juli wordt Marco
Ottolini Business Manager Yoke Rings
te South-port. Herman Nortier is vanaf
diezelfde datum benoemd als manager
van de PPD Modelshop.

Zure appel
Om een organisatie te bouwen die
opgewassen is tegen haar taak en een
goede kans op succes heeft, moest de
PFE noodgedwongen ingrijpend veran
deren en verkleinen. Dat dit gepaard

Voordeel hiervan is dat iedereen zich op
die hoofdtaak kan concentreren en de

organisatie overzichtelijker wordt. 'Het
zal duidelijk zijn', legt Ottolini uit, 'dat
er in die nieuwe opzet geen plaats meer
is voor het produceren van specialties.
Die activiteit past niet meer in de opzet
en zou ook de aandacht afleiden van de

hoofdactiviteit: het uitvoeren van proe
ven.'
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U had 't allemaal al op uw werk gehoord en ook

nog als inlegfoldertje in uw Philips Magazine

gezien. En·nou begint die Tol er ook nog eens

over. Maar roch een beetje anders. Natuurlijk; ver

spilling moet je niet roelaten. Maar ook oppassen

voor wat onze Engelse vrienden zo fraai noemen:

pennywise and poundfoolish'. Ik heb ze al gezien:

mensen die in hun goedbedoelde poging om

kopieerkosten te besparen, een 'queue' veroorza

ken bij de kopieermachine. Rekent u even mee?

Besparing: I cent per dubbelzijdig gekopieerd vel

letje. Bij een snelle kopieermachine betekent dat

een kwartje per minuut besparing. Leuk verdiend,

maar de rij van drie wachtenden kost zes gulden

per minuut. ..

Naar mijn mening zijn de belangrijkste besparin

gen te bereiken door dingen niet te doen. Moet

uw rapport van 34 pagina's inderdaad aan vijftig

man/vrouw gestuurd worden' Liefst per e-mail,

zodat 50 m/v naar de printer hollen om het indivi

dueel af te drukken. Of is vijf genoeg en volstaat
voor de rest een voorblad met de meest essentiële

informatie? Daarmee is ook veel geld te sparen. Ik

wens u allen een verstandige OCOO actie.

COLOFON

Frans Tol

Journalistieke produktie
Désiree Meijers en Marion van den Moasdijk,

Eindhoven, 040-2124499

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Leo Jonker

Maria Smulders

Ber van der Vleut
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Vakbonden vol lof over
Model Van Dijk

Wij hebben mensen en geen werk. Zij hebben werk en geen mensen. Dit gege
ven vormt de basis van het samenwerkingsplan tussen uitzendorganisatie Adecco en
de Proeffabriek, bedacht door het hoofd van onze personeelsdienst, Rinus van Dijk.
Het idee is simpel, maar zelden zijn de vakbonden zo ingenomen geweest als met
het principeakkoord om de Proeffabriek te saneren. Het schijnt zelfs zo goed in
elkaar te zitten, dat vakbondsmensen Van Dijk na de bekendmaking complimenteer
den met zijn goed gebalanceerde model.

Rinus van Dijk: 'Wérk is altijd beter dan
welke uitkering dan ook. '

Van Dijk raakte vorig jaar op een
internationaal congres over Human
Resource in Hong Kong in gesprek met
een medewerker van de firma Ecco, deze
organisatie in tijdelijk werk is inmiddels
gefuseerd met Adia Keser. De Ecco
medewerker vroeg zich af waarom Ecco
zo weinig zaken deed met Philips. De
gedachte kwam bij Van Dijk op, waarom
zouden wij alleen uitzendbureaus inscha
kelen als het goed gaat? Zij kunnen toch
ook iets voor ons betekenen als een soort

co-maker, in mindere tijden? Tijdens dit
gesprek kreeg het idee voor het model
gestalte. Terug in Nederland ging de
Ecco-medewerker met dit basismodel

aan de slag. Er kwamen een aantal
varianten op bestaande regelingen uit de
bus. Van Dijk wilde juist een nieuw
model, dat de mensen helpt én de orga
nisatie. Van Dijk: 'Mscheid nemen van
Philips doet pijn, daar moet iets tegen
over staan. Velen zien het als een huwe

lijk dat van één kant ontbonden wordt.
Als bedrijf moet je zorgen dat de mensen
zo goed mogelijk de toekomst aankun
nen.'

Vangnet
Het model Van Dijk, zoals dit zal

worden toegepast bij de sanering van de
Proeffabriek, komt erop neer dat het
overcompleet personeel tot vijftig jaar
zonder voorselectie, een contract van

drie jaar krijgt aangeboden door Adecco,
op basis van het Philips salaris. Ook krij
gen zij de financiële voorwaarden voor
een periode van twee jaar, ineens uitge
keerd; zoals de dertiende maand, de mar

getoeslag en de ploegengarantie. 'Als je
binnen twee jaar vast werk vindt, kun je
dit zien als extraatje', zegt plantmanager

Van der Eijk.
De mensen tussen 50 en 54 moeten wel
deelnemen aan een voorselectie door
Adecco. 'Voor wie wil werken is er werk,
volgens de firma Adecco. Voor wie niet
kán werken is er een individuele vertrek

regeling (IVR). Voor de mensen tussen
de vijftig en de vierenvijftig die door de
selectie van Adecco komen, maar later
toch geen vast werk vinden, hebben we
een vangnetconstructie' , aldus Van der
Eijk. Zij komen dan alsnog in aanmer
king voor een IVR.
Van Dijk adviseert de mensen echter met
klem om als het kan, te kiezen voor

werk. 'Werk is altijd beter dan welke uit
kering dan ook,' vindt hij. Van Dijk is
ervan overtuigd dat veel Philips- mensen
werk kunnen vinden bij het midden- en
kleinbedrijf in de regio.

Hoogeveen
Ook voor Philips Sociale Zaken

kwam het model Van Dijk, met werk als Iuitgangspunt, als geroepen. Het bood
aanknopingspunten om uit de impasse
in Hoogeveen te komen. Aan Adecco
werd de vraag voorgelegd of het model
Van Dijk ook in Hoogeveen toegepast
zou kunnen worden. Ook hier waren de

vakorganisaties in het intern overleg
positief over een dergelijke aanpak. De
staking werd beëindigd en er wordt
momenteel hard gewerkt aan een verdere
uitwerking. 'Het is zeker niet uitgesloten
dat in de toekomst bij reorganisaties dit
overname-model opnieuw zal worden
toegepast', aldus Van Dijk.

Het Opticalc team met Cor Boonstra in het midden. Vlnr: Josine Bielen,
Steven Ruiter, Eddy Jansen, Freddy De Ganck en Daphne Scholten.

Bij de veertig stands die uitverkoren waren om acte de présence te
geven tijdens de Customer Champions Celebration in het Evoluon op
woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 mei, waren vanuit DCE onder
meer PPD-ers betrokken. Steven Ruiter (ACD) maakte deel uit van het

Opticalc Team, een inzending vanuit België. Ondanks het feit dat zijn
team niet tot de vijf geselecteerden behoorde die een presentatie mochten
geven in de grote zaal, bewaart Ruiter toch een mooie herinnering aan
deze driedaagse bijeenkomst over de verschillende wijzen waarop de
'customer first' gedachte binnen Philips in praktijk gebracht wordt.

ccc •In Evoluon

IN BEELD NRA JULI/AUGUSTUS 1997



OR is het eens met de hoofdlijnen
De OR onderschrijft in haar advies Heroriëntatie PFE aan het management, in

grote lijnen de strategische keuze van het management om te stoppen met de produc
tie van specialties en de proeven organisatie te integreren in de vorm van een mode/
shop binnen de PPD. Dit advies kwam tot stand met de deskundige hulp van bureau
Wicher Smith. De OR zal zich nu concentreren op de continuiteit en het bestaansrecht
van de modelshop. De OR zal verder praten over de strategische opstelling van de
PPD, onderwijsmogelijkheden voor de blijvers en het bewaken van de equiPment.

Blijver Paul Boers: Werk gaat gewoon door

vlnr: Ronny Bons, Roger Seys en Karel
Arbouw: 'De OR-deur staat altijd open.'

De OR bracht haar advies uit aan

de hand van een beknopt onderzoeks
verslag van het bureau Wicher Smith.IDit bureau reikte de OR na een grondi
ge analyse van de problemen van de
PFE de informatie aan, om te komen

tot deze positieve conclusie. Een uitge-
breide presentatie door dit bureau vond
echter pas plaats nadat het advies reeds
verstrekt was aan het management.
Deze presentatie was weliswaar infor
matief, maar 'kwam als mosterd na de

Paul Boers (52) is een van de hon
derd gelukkigen die bij de Proeffabriek
mogen blijven werken. Bij Centurion was
hij zijdelings betrokken bij de samenstel
ling van de wijkerslijst. Nu moest hij net
als iedereen afwachten. Dit bracht wel
wat onzekerheid, hoewel hij zich niet kon
voorstellen dat iemand anders zijn werk
zou gaan doen. Toch viel er wel een last
van zijn schouders, toen bleek dat hij zijn
werk zou houden.

In augustus is Boers 30 jaar bij
Philips. Tot zijn taken behoren accepta
tie, plannen en begeleiden van proeven
en dat blijft ook zo in de Proeven
Projectleiding (PPL) voor de toekomsti
ge modelshop. Hoe dit er precies uit zal
gaan zien is nog onbekend. Hoewel hij
wel wat spanning voelde, was Boers niet
echt bang dat hij zijn baan zou verlie-

maaltijd', volgens Karel Arbouw. 'De
uitgebreide presentatie zou de uitslag
niet hebben beïnvloed. We beschikten
immers over de essentiële informatie

om het advies uit te kunnen brengen',
aldus voorzitter Roger Seys. OR-lid
voor het FNV; Ronny Bons, merkt op
dat 'het nuttig zou zijn als iedere orga
nisatie om de drie jaar een dergelijk
document zou laten opstellen. Aan de
hand daarvan zou je tijdig bij kunnen
sturen.'

Uniek Adecco-model
In hoeverre heeft de OR haar

stempel gezet op het sociale stuk van de
reorganisatie? Seys: 'Dit is de taak van
het management en de vakbonden. De
vakbonden hebben volgens de OR het
maximale eruit gehaald wat erin zit.'
Doet de OR iets voor de mensen die

moeten wijken? 'Als je strikt naar onze
opdracht als OR kijkt, dan hoort het
niet tot onze primaire taak om te oorde
len wie wel of niet mag blijven', aldus
Seys. 'Wel is de OR gelukkig met het

zen, omdat de klappen niet in zijn hoek
zouden vallen. 'We zouden ons immers

in de modelshop concentreren op het
proevenwerk en ik doe in feite niets
anders.' Voordat er alleen nog proeven
gedaan hoeven te worden, moeten er
eerst nog 'end oflife' afspraken met de
diverse klanten nagekomen worden. Nu
een aantal mensen zich heeft ziekge
meld, bemoeilijkt dit de shopfloorplan
ning volgens Boers, omdat het werk nu
door nog minder mensen gedaan moet
worden.

Sociaal paradijs
Boers leeft uiteraard mee met zijn

collega' s die moeten vertrekken. De
sociale regelingen die Philips hier voor
haar mensen treft zijn echter heel goed,
volgens Boers. Zeker vergeleken met
zijn ervaringen bij een vroegere werkge-
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unieke Adecco-model dat Rinus van

Dijk bedacht.' Ronnie Bons:
'Vergeleken bij de Regeling Aanpassing
Personeelsbezetting (RAP) die in het
verleden werd toegepast, zijn de condi
ties voor de mensen die nu moeten ver

trekken, gunstiger. De RAP is beperkt
tot een minimumpakket. In het Adecco
model zijn de financiële voorwaarden
veel gunstiger.' Belangrijker vindt Seys
echter dat 'Adecco werk betekent en de
RAP werkeloosheid, die financieel iets
verzacht wordt.'

'Toch zal de OR erop toezien dat er
zoveel mogelijk mensen intern een
andere baan kunnen vinden. Hiervoor

is een begeleidingscommissie aange
steld. Want eenmaal een Philipsman,
altijd een Philipsman' , stelt Arbouw. 'Je
maakt deel uit van een bekende cultuur

en de zekerheid van betaling speelt
natuurlijk ook een rol.'

Open deur
'Voor wie persoonlijk met vragen

zit, of voor wie ernstig in de problemen
dreigt te raken, staat de OR-deur altijd
open. Wij luisteren, toetsen en probe
ren door informeel overleg bij te sturen.
Achter de schermen proberen wij dan te
doen wat binnen ons vermogen ligt',
aldus voorzitter Seys.

Blijver Paul Boers: 'Wérk gaat gewoon door. '

ver die hem pardoes op straat zette.
Volgens zijn vroegere collega's bij
Philips in het Belgische Lommel is het
hier zelfs 'het aardse paradijs'. Maar
Boers heeft weinig tijd om lang bij de
kwestie stil te staan. Hij heeft een rede
lijk drukke functie, zeker omdat hij ook
het werk van zijn twee collega's die lang
durig ziek zijn, gedeeltelijk waarneemt.
En het werk gaat door.



Halmar Verkamman: Niet overal dezelfde kansen bij Philips
Halmar Verkamman wordt in

augustus 51 jaar. Sinds I april 1969
werkt hij voor PhiliPs. Eerst in Stads
kanaal waar hij aan de lasmachines voor
diodes stond. In 1980 koos hij voor een
nieuwe start in Eindhoven bij de buizen
fabriek. Vanuit de buizenfabriek kwam
hij terecht op het Kwal.lab waar hij het
prima naar zijn zin heeft. Verkamman
heeft echter te horen gekregen dat hij bij
de 'wijkers' hoort en dus elders werk
dient te zoeken.

Verkamman houdt zich in de

Levensduurgroep bezig met het meten
van de buizenlevensduur, voor buitenfa
brieken en concurrentiebuizen. Ook

verricht hij wel metingen voor de PF en
de PPD. Uiterlijk is Verkamman rusti
ger dan je zou mogen verwachten. Ook
zijn chef vond de reactie van

Verkamman na zijn ontslag aan de
koele kant. Toch is dat maar schijn. 'Je
hebt er immers niks aan om met je
vuisten op de tafel te slaan', zegt
Verkamman. Hij vindt het echter jam
mer dat hij heeft moeten vaststellen dat
er binnen Philips niet overal met dezelf
de maten gemeten wordt. In Stads
kanaal kreeg je alleen een betere positie
als je de juiste papieren had. Hier in
Eindhoven kent hij voorbeelden van
collega's die werden bevorderd die min
der diploma's hadden dan hij.
Verkamman met diploma's van de LTS,
PBO, pneumatiek en een cursus fijne
keuken op zak, gaat zeker protesteren
tegen zijn ontslag, want het liefst blijft
hij werken bij Philips. De interne vaca
tures hebben zijn grootste belangstel
ling. 'Ik had goed werk en ik wil goed
werk houden.'

Halmar Verkamman: Je hebt er niks aan
om met je vuisten op taftl te slaan. '

•
Laatste rit

Boos is Kessen ondanks deze enor

me tegenslag niet op Philips: 'Zolang als
ik hier mag blijven zal ik mijn werk zo
goed mogelijk proberen te doen. Maar
iedere dag als ik met mijn fiets vanuit
Nuenen kom, realiseer ik me dat dit wel

eens een van mijn laatste ritten kan
zijn.' En dat doet pijn.

kunnen halen'. Kessen heeft de hoop op
continuering van zijn dienstverband
echter nog niet opgegeven. 'Ik denk ook
dat het verkeerd is als men geen gebruik
meer maakt van mijn ervaring. Het hele
gebied van het front-end heb ik doorlo
pen, van productieassistent tot wat ik nu
doe. Bovendien hadden sommige ont
wikkelaars en ik het laatste anderhalf

jaar het gevoel dat we goed bezig waren
met de front-end proeven.'

Chris Kessen: '1{7e waren net zo goed
bezig met front-end proeven. '

kanshebber op de externe banenmarkt
ben. Daar komt nog bij dat ik mijn
band met Philips als een huwelijk zie. Ik
heb altijd met plezier bij Philips gewerkt
en had gehoopt hier mijn pensioen te

Chris Kessen ziet ontslag als verkeerde beslissing
1\ '"' ~r
t

Niemand wist van tevoren helemaal

zeker of hij zou mogen blijven bij de
Proeffabriek. Proevencoördinator front
end Chris Kessen was er echter van over

tuigd dat hij zijn werk zou kunnen blijven
doen. Voor hem kwam zijn ontslagbericht
donderdag 15 mei totaal onverwacht.

Daags tevoren was hem immers nog
gevraagd om mensen te begeleiden die
het slechte nieuws te verwerken zouden

krijgen. Toch is Kessen niet rancuneus, al
vindt hij wel dat er een verkeerde beslis
sing is genomen.

Nadat de verbijstering enigszins
gezakt was bij Kessen, heeft hij dezelfde
middag al een interne sollicitatie
geschreven. Maar toen hij 's avonds ter
afleiding zijn renfiets ging poetsen, viel
hij naar zijn zeggen in een zwart gat. 'Ik
denk dat ik met mijn 49 jaar geen grote

Wijker Frans Comiche Mesa: OR-lid moet spanning de baas blijven
'Deze reorganisatie slaat veel har

der toe in de Proeffabriek dan Centurion.
Toen hoefde maar tien procent van de
mensen weg. Nu is dit de helft.' Frans
Comiche Mesa kan het weten. Hij maak
te in zijn 24-jarige Philips loopbaan maar
liefst vier reorganisaties mee. Nu echter
kreeg ook Comiche Mesa te horen dat hij
op de wijkerslijst staat. Als OR-lid had hij
dit niet verwacht. Toch maakt hij een rus
tige indruk. 'Ik moet de spanning de baas

blijven. Als ik de moed laat zakken, welke
hoop geef ik dan mijn achterban?'

Corniche Mesa behoort tot de eer

ste generatie Spanjaarden die zo'n vijf
entwintig jaar geleden door Philips
gehaald werden in kansarme Spaanse
provincies. In 1975 begon hij als alge
meen reserve, maar zijn ambitie stuurde
hem in de richting van de vooronrwik
keling. Op dit moment houdt hij zich

bezig met het plakken van scherm en
conus tot ballon. Daarbij is hij verant
woordelijk voor de plakmallen.
Omdat Corniche Mesa een verantwoor

delijkheid voelde ten opzichte van zijn
landgenoten die onze taal niet beheer
sten, werd hij twintig jaar geleden lid
van de OR. Nu denkt hij dat zijn ont
slag te wij ten is aan het feit dat hij vaak
te heftig uit de hoek kwam voor het
belang van zijn achterban. 'Maar als
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OR-lid ben je beschermd door de wet,
tenzij je functie vervalt. Omdat dit vol
gens mij niet het geval is, denk ik dat
juristen veel kans maken om mijn ont
slag aan te vechten', aldus Corniche
Mesa. 'Dit geldt ook voor mijn sympa
thieke collega en OR-lid Willem van
den Broek.'

Afspiegeling
Maar ook voor zijn landgenoten is

hij hoopvol gestemd. 'Het afspiegelings
principe is onvoldoende gehanteerd bij
het opstellen van de wijkerslijst door het
management. Dit wil zeggen dat er uit
de verschillende groepen, een redelijk
gemiddelde wordt aangewezen. Er is bij
voorbeeld geen rekening gehouden met
anciënniteit; hoe lang je in dienst bent.
Een veel groter percentage van de oude
ren dan van de jongeren moet wijken,'
volgens Corniche Mesa. 'Ook buitenlan
ders behoren relatief gezien tot de groot
ste kanshebbers op ontslag. Ik hoop dat

het Arbeidsbureau hier niet mee

akkoord zal gaan.' Corniche Mesa advi
seert daarom iedereen te protesteren
tegen zijn ontslag en snel lid te worden
van een vakbond. 'Het kost een paar
tientjes per maand. Dat is veel als alles
goed gaat, maar als er iets aan de hand
is, dan haal je het lidmaatschapsgeld er
zeker uit', zegt Corniche Mesa. 'Ik con
stateer echter dat er nog steeds mensen
zijn die geen lid van de bond zijn,
omdat zij een grenzeloos vertrouwen in
Philips als werkgever hebben.'

Grijze haren
De Spanjaarden van de eerste

generatie hebben zich ondertussen ver
enigd en gezamenlijk een brief geschre
ven aan plantmanager Wilbert van der
Eijk. Hierin vragen zij hem om mede
dogen voor hun situatie. Inmiddels heb
ben zij deze brief persoonlijk mogen
toelichten. 'Philips is ons komen halen
toen we zwarte haren hadden, nu de

Frans Corniche Mesa: Juristen gaan ont
slag aanvechten. '

grijze haren op onze kop domineren,
willen ze ons kwijt', aldus Corniche
Mesa. 'En dat is niet eerlijk.'

Secretaresse-overleg
nuttig en leerzaam

Vlnr. Désiree Ceelen, Lizzy Veldhuis, Suzanne Giebelen,
Ria van Vroenhoven, Leonie van Mierlo, Claudia van

Lieshout, Anneli Rampen en Gerda Mertens.

Netwerken kunnen nuttige en leerzame contacten opleveren, weten Cees
Admiraal en Joost Schrijvers uit eigen ervaring. Het leek hen een goed idee als de
PPD-secretaresses ook regelmatig in groepsverband met elkaar zouden overleggen.
Hun secretaresses waren snel overtuigd van de positieve kanten van een goed wer
kend secretaresse-overleg. Inmiddels is de derde bijeenkomst achter de rug en nemen
de PPD-secretaresses er allemaal met plezier aan deel.

Een aantal jaren geleden was er
binnen de PPD ook zoiets als een secre

taresse-overleg. Door allerlei oorzaken
bloedde dit initiatief indertijd jammer
genoeg dood. Leonie van Mierlo, secre
taresse van Cees Admiraal wil samen

met haar collega's iets maken van het
nieuwe overleg. 'Vooral omdat er ook
veel nieuwe secretaresses bij zijn geko
men, denk ik dat het een goede zaak is
als je geregeld lopende zaken met elkaar
bespreekt', zegt Leonie, die zelf al acht
jaar voor Components werkt. Twee van
haar collega's die het gesprek bijwonen,
Ingrid Hertogs (3 jaar in dienst) en
Lizzi Veldhuis, die nu een half jaar voor
Joost Schrijvers werkt, vinden het secre
taresse-overleg ook een goed initiatief

Agendapunten
Leonie, die voor de periode van

één jaar als voorzitter van het overleg zal
optreden, is erg blij dat het zo goed is

uitgepakt. 'Vanaf het begin hebben we
gezorgd voor een strakke tijdsplanning
en interessante onderwerpen op de
agenda. In het secretaresse-overleg wor
den de onderlinge con
tacten verstevigd, tips
uitgewisseld en proble
men besproken.'Zo
stonden voor de laatste

vergadering op de agen
da: een toelichting van
Suzanne Giebelen op
de jaarkalender waar
alle vaste besprekingen
en relevante info wor

den vastgelegd. Ook de
kwestie 'tijdschrijven'
kwam aan de orde. Om

het tijdschrijven te ver
beteren werden de ver

schillende werkwijzen
door de secretaresses

besproken. Zo blijkt

een memo met 'in gebreke blijvers' op
de koffieautomaat wonderen te doen. 't
Is maar een weet!

Voorbeeld voor velen
Onder het motto 'Goed voorbeeld

doet goed volgen' vergaderen de secre
taresses een keer per twee maanden. De
agenda voor de vergadering wordt één
week voor de vergadering verspreid. En
per toerbeurt wordt er genotuleerd.
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Jubilaris Theo Hoens:

Niet kniezen, maar praten
op je werk

Twaalf augustus is Theo Hoens veertig jaar in dienst van PhiliPs. Frustraties
heeft hij niet overgehouden aan deze periode. Zeker in zijn huidige functie als docu
mentalist bij de Central Gunfactory heeft hij het prima naar zijn zin. Als Philips hem
echter zou aanbieden om met de VROM te gaan, zou hij dit aanbod zeker accepte
ren, zegt de jubilaris.

Hoens begon op zijn zestiende als
fijnbankwerker op Strijp I bij Producten
voor Industriële Toepassing (PIT). De
eerste dag kon hij na de middagpauze
zijn werkplek niet meer terugvinden. Al
die gebouwen leken op elkaar. Een pas
sant bracht hem terug naar zijn werk
plek. Wat de reacties van zijn collega's
waren, weet hij niet meer. Maar dat hij
de weg kwijt raakte, is hij nooit verge
ten. De PIT verhuisde naar Strijp Il.
Hoens bleef tot 1970 bij deze niet zo
grote, leuke club. Toen dit onderdeel
naar Hamburg verplaatst werd, besloot
Hoens niet mee te gaan. De mentaliteit
van de Ost-Friesen stond hem tegen. De
vrouwonvriendelijke houding die hij
later tegenkwam bij Philips Telecom
Nederland, was echter niet veel beter.

Hoens vond de manier waarop sommige
van zijn collega's de telefonistes van de
centrale behandelden, beneden alle peil.
'Het was een andere tijd, maar zoals die
mannen die vrouwen aanspraken, ging
mij echt te ver', aldus Hoens.
Hij besloot daar niet te blijven. 'Als iets
in je werk je tegenstaat, moet je erover
praten, of een andere baan zoeken. Het
principe om boosheid om te zetten in
iets anders, zorgt ervoor dat je niet ziek
van je werk wordt.' Via de proefmonta
ge en ontwikkeling van kobaltbestra
lingsapparatuur bij Medical Systems
komt hij uiteindelijk terecht bij
Beeldbuizen, waar hij verantwoordelijk

wordt voor het meten van de masker

schermafstand. Dit clubje van drie man
maakte deel uit van de Belichtingsgroep.
Vandaar werd hij gevraagd om de
Ringloos Masker groep te komen ver
sterken. Hoens meldt met enige trots
dat dit clubje de aanzet gaf voor de hui
dige techniek van masker ophangen in
een beeldbuis.

Theo Hoens voelt zich als documentalist

prima thuis bij de CCF

In 1985 verruilt hij zijn ringloos masker
activiteiten voor de Type-Ontwikkeling.
Vandaar uit komt hij bij MISD terecht.
Zo'n kantoorbaan had hij vroeger nooit
geambieerd. Maar eenmaal bij MISD
voelde hij zich helemaal op zijn plaats.
De klap kwam dan ook uitermate hard

aan toen naar zijn gevoel deze activiteit
van de ene op de andere minuut werd
opgeheven. Hoens: 'Ik kon mijn baas
die met de jobstijding kwam gewoon
niet geloven.' Maar ook nu besloot hij
niet bij de pakken neer te zitten en te
gaan kniezen. Een poos vond hij werk
bij de belichtingslenzen voor CMT-bui
zen. Maar toen hij de kans kreeg om
documentalist te worden bij de Central
Gunfactory, was hij weer waar hij naar
zijn gevoel thuishoorde.

Stoppen met werken
Nu hij zijn veertigjarig jubileum

viert, komt altijd de vraag stoppen of
doorgaan? Zijn persoonlijke zorg is dat
er geen opvolger is, anders zou Hoens
best willen stoppen met werken. Zeker
nu hij zich nog goed voelt. Dan zou hij

wat meer tijd krijgen voor het lezen van •
populair wetenschappelijke tijdschriften.
Ook zingt hij vanaf zijn zevende. Tot op
heden beoefent hij deze kunstvorm met
veel plezier. Koninklijk Mannenkoor La
Bonne Espérance en het Kerkkoor in
Reusel maken gebruik van zijn stem. Bij
La Bonne maakt hij ook deel uit van de
muziekcommissie en bepaalt dus mede
het repertoire dat varieert van zwaar
klassiek tot modern. Van het Kerkkoor

is hij tevens voorzitter en valt hij regel-
matig in als' nood-dirigent'.
Anders dan de meeste andere jubilaris
sen heeft Hoens weinig behoefte aan rei
zen. De laatste tien jaar is hij zelfs niet
meer met vakantie geweest. Een weinig
comfortabele reis met de bus naar

Spanje heeft hem voorgoed genezen.
Eventueel wil hij wel nog een keer naar
Zweden.

50ny kiest voor Philips fosforen
De PU Phosphors is door de bui

zenfabrikant Sony in Engeland gekozen
als 'preferred supplier'(eerste leverancier).
Deze aardige opsteker kreeg de PU
Phospors van T. Thomas, Component
Quality Manager bij de firma Sony. In

een brief van 23 april schrijft hij dat
Philips Phosphors voldoet aan de gestel
de eisen van kwaliteit, service én onder

steuning'. Business Manager van de PU
Phosphors en Multiforms, Cees van
Dongen, is bijzonder in zijn nopjes met
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deze complimenten van deze veeleisende
klant. 'Dit is des te aardiger voor onze
mensen, omdat het wel eens voorkomt

dat onze fosforen in onze eigen produc
tiecentra ter discussie worden gesteld.'



Para Piet Houben:

Springen is voor mij een
gezonde verslaving

'Als al mijn collega's para's waren, zou het werk veel beter gaan.' Dit zegt Piet
Houben, als Engineering Assistent werkzaam bij de Central Gunfactory. 'Bij het para
chutespringen moet je helemaal op elkaar kunnen rekenen. Afspraken en regels zijn
van levensbelang. Je moet een ander honderd procent kunnen vertrouwen.' Vanaf het
moment dat hij springt, was de invloed van deze hobby ook merkbaar in zijn dagelijk
se leven. 'Ik denk nu veel beter na, voor ik iets doe.'

I
Houben, hangend aan zijn koepel,
tijdens zijn zoveelste geslaagde landing.

Houben springt al meer dan vijf
tien jaar. Toch blijft het moeilijk voor
hem om precies uit te leggen hoe 'fan
tastisch het voelt'. 'Je moet welhaast een
filosoof zijn om de kick te kunnen
beschrijven die de parachutespringer
ervaart. Je moet het zien alsof je er een
dimensie bij krijgt. Normaliter bewegen
wij ons over een plat vlak. Tijdens het
springen krijg je de lucht erbij.'
Luchtvaart heeft Houben altijd 'mooi
gevonden'. Maar vanaf de eerste keer
toen hij naar aanleiding van een annon
ce in de krant een kijkje nam in Budel,
is Houben in de ban van het parachute
springen. Toch probeert hij de tijd en
kosten van zijn hobby enigszins te
beperken. 'Voor mij is het een gezonde
verslaving. Ik heb ook nog een gezin en
spring daarom alleen op zaterdag.'
Houben kent echter voorbeelden

genoeg van para's die hun gezinsleven
opofferden voor hun hobby. Ook kent
hij mensen die zichzelf failliet hebben

gesprongen. Op zich is de hobby niet
zo duur. Houben betaalt voor het lid

maatschap van Paraclub Oud-Turnhout
zevenduizend Belgische Francs per jaar.
Per sprong betaalt hij 35 gulden. Maar
door het aantal sprongen en de uitrus
ting, kan het de spuigaten uitlopen.
Daarbij is ook niet iedere amateurpara
even bemiddeld. Houben: 'Onze club

kent chirurgen, advocaten en rijke
zakenlui uit de horeca. Maar ook men

sen met een gewoon baantje. Als je dan
mee wilt doen met de grote jongens,
houd je dat op den duur financieel niet
vol.'

Puike uitrusting
In het begin maakte Houben zijn

sprongen aan de ouderwetse, ronde
'bollen'. Nu heeft hij de op één na
snelste koepel of parachute die er te
koop is. In de loop der jaren heeft

Houben met zoon Tim bij het Pilatus
Porter toestel van PC Oud- Turnhout.

Houben een puike uitrusting vergaard
met de nieuwste snufjes op het gebied
van veiligheid. Zo heeft hij een akoesti
sche hoogtemeter, die een seintje geeft
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als hij zijn parachute moet openen en
een automatische parachuteopener voor
de reserve parachute, indien er iets fout
gaat. Zijn koepel van het merk Sabre en
reserve parachute, tas, pak en automati
sche opener kosten bij elkaar zo'n tien
duizend gulden. 'Op de tweedehands
markt kun je echter veel goedkoper
terecht', weet hij.

Chute assis
In Budel is hij begonnen met de

opleiding 'static line' oftewel het recht
naar beneden springen waarbij de para
chute meteen open gaat om vervolgens
een precisielanding te maken. De
bedoeling is, dat je dan exact op een
kussen landt, met je hak op de rode
middenstip. Na zo'n twintig sprongen
stapt~ hij over naar het RW of Relative
Work. Dit leerde hij in Turnhout met
een opleiding accelerated free fall
(AFF). Bij deze manier van springen
laat je de parachute maximaal één tot
anderhalve minuut dicht. In deze tijd
verricht je alleen, of met anderen in for
matie (relative), zoveel mogelijk figuten.
Het leukste van alle sprongen vindt
Houben echter zijn huidige manier van

springen; het chute
assis. Zittend in de

lucht, kun je dan
allerlei figuren uit
beelden. Anders dan

dat je op je buik ligt,
zijn hier meer bewe
gingen mogelijk.
'Het relative werk,

dus in een groepje in
buikligging figuren
maken, geeft nogal
eens kwade gezich
ten als een springer
een foutje maakt en
de figuur bederft.
Bij chute assis wordt
veel meer gelachen',

vertelt Houben. Als hij een dag gaat
springen, probeert hij drie sprongen te
maken. Bang is hij nooit. 'Maar het is
wel goed als er een zekere mate van
spanning en concentratie is. Anders ga
je fouten maken', besluit hij.


