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50ny, 5harp en Philips bundelen krachten

Samenwerken aan de platte
beeldbuis

Het management van LFD (vlnr): Co van Winsum, Peter Verscharen, Ad Burgmans en
Harm Talner.

Een televisie die in de huiskamer als

een schilderij aan de wand kan hangen.
Door velen wordt deze 'platte TV' gezien
als dé televisie van de toekomst. Ook

Philips heeft hoge verwachtingen van het
'dunne' beeldscherm. Meerdere techno

logische opties voor dit nieuwe produkt
worden momenteel overal ter wereld

onderzocht. De PALC-technologie lijkt,
met name als het om de grotere beeld
maten gaat, een serieuze kandidaat.

Afgelopen zomer hebben Philips,
Sony en Sharp de krachten gebundeld
om samen aan de PALC-technologie te
werken. Op 30 juli maakten de drie
elektronica-giganten hun samenwerking
officieel bekend door ondertekening van
een Joint Development Agreement. Het
eerste resultaat van deze unieke samen

werking, een prototype van de PALC
42", werd onlangs op de Japan
Electronics Show QES) gepresenteerd.

PALC
PALC staat voor Plasma Addressed

Liquid Crystal. 'Deze nieuwe technolo
gie is een uitvinding van Tom Buzak
van de Amerikaanse firma Tektronix',
vertelt Peter Verscharen, technisch com

mercieel manager van de afdeling Large
Flat Displays (LFD). 'Bij deze technolo
gie wordt een Liquid Crystal Display
(LCD-scherm) via een plasma aange
stuurd. Bij een "gewone" LCD gebeurt
deze aansturing via transistoren. Met de
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halfgeleider-technologie, die nodig is
voor het maken van deze transistoren,
wordt het steeds moeilijker om bij gro
tere beeldmaten een foutloos beeld

scherm te maken. Aansturing met
behulp van een plasma geeft een hoger
percentage goede beeldschermen.'

Specialisme
Zowel Philips, Sony als Sharp heb

ben ieder op hun eigen gebied reeds
ervaring opgedaan met de PALC-tech
nologie. In het nieuwe samenwerkings
verband brengt elke partner dan ook

haar eigen specifieke kennis in. Sony
brengt haar productiekennis mee. 'Sony
heeft namelijk al in 1995 een prototype
van een 25" PALC-scherm getoond',
vertelt Ad Burgmans, manager LFD.
'Sharp, die wereldleider is op LCD
gebied, draagt zijn kennis bij in het bij
zonder op het gebied van het verbeteren
van de kijkhoek. Philips, tenslotte, levert
een bijdrage op het gebied van hoge
resolutie en helderheid. Deze laatste

kennis is met name van belang bij de
PALC-toepassing in HDTV en comp u
termonitoren. '

Philips Components B.V.

Display Components Eindhoven HI,LIPS



JES

Handig gidsje nu beschikbaar
Eindelijk is ie er dan: de 'Global Contact Directory'. In dit gidsje staan de

namen van Display Components-mensen wereldwijd met allerlei gegevens, zoals
functie, telefoon- en faxnummer. Wat verder handig is: voor iedere site is een

organisatieschema opgenomen, zodat je in een oogopslag kunt zien hoe het ook
alweer zit.
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nuttige commentaren en ideeën voor nieuwe arti
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Gelijkwaardige partners
Dat de samenwerking tussen de

drie TV-giganten uniek genoemd kan
worden, is volgens Burgmans zeker het
geval. 'Op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling heeft DCE nog niet eerder
met een andere elektronica-fabrikant op
deze manier samengewerkt. Dat drie
firma's van een dergelijke omvang hun
krachten hebben gebundeld, mag je dan
ook zeker als uitzonderlijk bestempelen.'
Burgmans benadrukt hierbij dat de
samenwerking op strikt gelijkwaardige
basis plaatsvindt. 'Zowel de inspannin
gen, kosten als opbrengsten worden
gelijkelijk onder de partners verdeeld.'

Op de Japan Electronics Show, die
gehouden werd van 6 tot 10 oktober jl.,
werd het eerste gezamenlijke resultaat
van de mega-samenwerking getoond:
het 42" PALC-beeldscherm. Het feitelij
ke beeldscherm bestaat in principe uit
twee dunne glasplaten die te samen
minder dan 4 millimeter' dik' zijn.
Daarachter bevindelLZich het back-light
(lampen) en de elektronica. In totaal is
de diepte van het TV-toestel niet meer
dan ongeveer tien centimeter.

Voor de medewerkers van LFD

was hun eerste Japanse beurs een span
nende gebeurtenis. 'Het is toch maar
afwachten hoe dit gezamenlijke produkt
wordt ontvangen', aldus Verscharen.
'Gelukkig waren de eerste reacties zeer
positief. Ook onze collega's Sony en
Sharp waren erg te spreken over de ont
vangst van "ons" nieuwe produkt.'

Basis voor het boekje is de database
van Marketing Communications.
Natuurlijk is de Contact Directory
nog niet compleet. Maar de afdeling
Marketing Communications belooft
voor de update van volgend jaar een
stevige uitbreiding. Heeft u dit han
dige gidsje nog niet ontvangen?
Stuur dan even een faxje (82660) of
E-mailtje naar Gerrie van Dooren,
afdeling Marketing Communications,
gebouw RE-p.
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Japan
Half september zijn zes LFD

medewerkers naar Japan vertrokken.
Twee jaar lang zullen zij samen met
medewerkers van Sony en Sharp, in een
voor PALC ingerichte Sony-fabriek in
Mizunami, werken aan de verdere ont

wikkeling van het PALC-beeldscherm.
Maar ondertussen ligt ook de ontwikke
ling in Eindhoven niet stil. Ook hier
wordt aan de PALC-technologie
gewerkt om de activiteiten in Japan te
ondersteunen.

Informatie-displays
De ontwikkeling van nieuwe pro

dukten, zoals de dunne beeldschermen,

zijn noodzakelijk om niet in de moor
dende concurrentiestrijd ten onder te
gaan. Maar betekent dit ook dat de
'oude vertrouwde beeldbuis' op korte
termijn zal verdwijnen? Burgmans denkt
van niet. 'De eerste grote platte beeld
schermen zullen door hun hoge prijs
voorlopig geen concurrent worden van
de huidige TV's. Ik verwacht dat deze
"nieuwe" beeldschermen in eerste

instantie met name voor" publieke doel
einden" zullen worden gebruikt. Ik
denk hierbij aan informatie-displays op
bijvoorbeeld vliegvelden en stations.
Daarnaast zullen ze geleidelijk hun
intrede doen in het topsegment van de
consumenten TV-markt als thuisbio

scoop. Pas als de kwaliteit, maar met
name ook de prijs, van deze platte tele
visie, in de buurt komt van de huidige
televisie zal de balans naar de platte
variant doorslaan.'

iliiiillllllillmmm



Jean Raadscheiders:

'OCOO moet 300 miljoen
opleveren'

Jean Raadscheiders neemt de 'Non-Product-Related costs' onder de loep.

Besparen, besparen, besparen. Inmiddels zo ongeveer een evergreen op het ver
langlijstje van het management. Toen de actie OCOO van start ging, die een reductie
van 12,5 procent moet opleveren op de Other Costs of Organisation van 1996, werd
hier en daar de schouders opgehaald. Nog meer besparen? 'Toch is het ook nu, nu
iedereen al jaren zijn best heeft gedaan om op de uitgaven van Bill-of-materials
(BOM) te letten, wel degelijk zinvol om juist de NPR (Non-Product-Related) kosten
onder de loep te nemen', aldus jean RaadscheIders, door DCf uitgeleend aan het
ambitieuze OCOO-project. De OCOO-target ligt immers op een besparing van bijna
300 miljoen gulden.

Wicher Bos stuurt het totale

OCOO-project voor Nederland vanuit
YB op de Boschdijk. Met Productie en
Ontwikkeling, Accomodation en
Office, Personeel, Marketing & Sales,
Distributie, Automation & Communi
cat ion en Professional Services was in

1996 een bedrag gemoeid van 2,9
biljoen gulden. Raadschelders neemt
deel in het grootste cluster van 855 mil
joen: Accomodation en Office. Behalve
vastgoed, meubels en kantoorbenodigd
heden, hoort ook 'cleaning' tot het aan
dachtsgebied van Raadschelders.
In zijn dertigjarige Philipscarrière was
hij fabrikant van beeldbuizen in
Brazilië, technisch adviseur in Chupei
en technisch directeur in Aken. Tot zijn
repatriëring in mei van dit jaar, was hij
onder andere verantwoordelijk voor de
uitbreiding van de 14 inch-productie in

Barcelona. Het ligt voor de hand om te
denken dat Raadschelders meer erva

ring heeft opgedaan op het gebied van
techniek en productie dan op het ter
rein van boekhouden en inkoop. Toch
heeft hij inmiddels interessante aspec
ten in zijn nieuwe job kunnen ontdek
ken. Raadschelders: 'Ik heb me er even

in moeten vastbijten, maar nu het
ernaar uitziet dat we aanzienlijke bespa
ringen gaan realiseren op het eerste
onderdeel dat we aanpakten, wordt de
job steeds aantrekkelijker.'

Blanco
Projectleider Bos signaleert in een

van zijn publicaties de grote pluriformi
teit binnen Philips. Zo zijn er PD
centrales, verkooporganisaties, centrale
stafdiensten, fabrieken en ontwikke
lingsorganisaties, waarin iedere deelne-
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mer min of meer zijn eigen winkeltje
drijft. Deze pluriformiteit belemmert
een economische handelwijze. 'Dit is
overigens niet alleen bij Philips zo gere
geld', aldus Raadschelders. 'Dit geldt
ook voor veel andere grote organisaties,
zoals de Rabo-bank of de NS. Wij zul
len ons in de toekomst veel meer moe

ten toeleggen op smart-buying.' Om te
beginnen heeft Raadschelders de kos
tenpost 'cleaning' aangepakt. 'We heb
ben alle contracten per 1 oktober opge
zegd en de betrokken bedrijven en hun
branchegenoten gevraagd nieuwe offer
tes te maken.' Raadschelders verwacht

dat dit een besparing over de hele linie
zal opleveren van 15 tot 20 procent van
de schoonmaakuitgaven. Waarom is er
dan niet eerder aan de bel getrokken?
'Yaak is er sprake van een goede ver
standhouding tussen het schoonmaak-

bedrijf en de site, waardoor er buiten Ihet gewone werk extra karweitjes wor-
den opgeknapt, zoals verhuizingen,
computers reinigen, post rondbrengen
en diverse 'handyman' activiteiten. In
de reguliere contracten zijn deze extra
werkzaamheden meestal niet opgeno-
men en zorgen voor een immense boek
houding. Dit vértroebelt een heldere
kijk op de exacte kosten, terwijl dubbe-
le afboekingen niet uit te sluiten zijn.
Het moge duidelijk zijn dat wanneer je
een zeer beperkt aantal leveranciers het
recht geeft op een specifieke taak zoals
de schoonmaak binnen Philips, dat je
dan door schaalvergroting interessante
contracten kunt afsluiten. 'Bij de over-
dracht van dit werk van de ene firma

aan de andere moet het personeel vol-
gens de CAO-richtlijnen overgenomen
worden, dit geeft bovendien als voor-
deel dat er geen specifieke site-schoon
maakkennis verloren gaat', aldus
Raadschelders.

Het is een bijkomstig gegeven, dat
Raadschelders bij de uitvoering van zijn
taak niet gehinderd wordt door al te
'vriendschappelijke' banden, vindt hij.
'Door mijn werk bij de diverse fabrie
ken heb ik weinig binding met de
betrokkenen. Ik sta er helemaal blanco

tegenover. '
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Betere direct-yield blijkt haalbaar

Succes in Lebring krijgt
navolging in andere IPC's

Dat niet alle honderd producten die van de band komen direct functioneren, is
een gegeven. Hans Klomp, tot voor kort manager van de PPD, achtte de cijfers waar
mee hij als manager van de ontwikkeling geconfronteerd werd, onacceptabel. Al is een
ontwikkelaar dan niet direct verantwoordelijk voor de yield, Klomp vond toch dat hier
actie geboden was, omdat er heel veel geld mee gemoeid is.

Toen Klomp drie jaar geleden zijn
ideeën presenteerde om 90% direct
yield te halen in de Display Compo
nenrs Productie Centra werd hij nog net
niet weggehoond, maar wel uitgelachen.
Inmiddels is een forse verbetering gere
aliseerd in Lebring. Hiermee werd zijn
stelling bewezen dat een betere yield wel
degelijk haalbaar is. Het BG manage
ment adviseerde in januari alle IPC's
volgens deze gestructureerde integrale
aanpak te gaan werken. Het geheim van
de man die vanaf 15 oktober de CTO

staf versterkt: deuren openmaken, die al
open zijn, maar waarvan nog niet ieder
een ziet dat ze open zijn.

Hans Klomp

'Vaak genoeg zijn er in het verleden ver
beteracties opgestart, die dan een tijde
lijke verbetering lieten zien. Deze
pogingen zetten geen zoden aan de dijk,
omdat het singuliere acties betrof', aldus
Klomp. De oplossing ligt volgens hem
in het probleem opgesloten. Techniek is
slechts een deel van het geheel. Het gaat
er juist om alle facetten van de bedrijfs
voering te mobiliseren. De hele organi
satie eigenaar te maken van het pro
bleem. Dit is tevens het moeilijkste,
want dit vraagt een verandering van cul
tuur. Niet op elkaars fouten wijzen,
maar op constructieve wijze de zaken
aanpakken, uiteraard met de volledige
steun van het management. Productie
en ontwikkeling moeten samenwerken
aan een betere discipline, betere werkin
structies en analyse-aspecten, om te
komen tot een betere opbrengst. Orde
en netheid in doen èn denken spelen in
dit kader een belangrijke rol, aldus
Klomp.
De mensen proberen vaak snel tot
oplossingen te komen, zonder eerst het
probleem te definiëren en de oorzaak te
achterhalen. Hiervoor is het nodig dat
een complex probleem eerst in kleinere
delen wordt opgesplitst. 'Decomplexing',
noemt Klomp dit. Failure mode & effect

analysis en root cause analysis zijn
geschikte methoden hiervoor.

Vliegwieleffect
Maar hoe kreeg Klomp het proces

uiteindelijk in gang gezet? Hoe kan hij
verklaren dat mensen eerst lachen om

zijn ideeën en later overtuigde voorstan
ders worden? 'Zien is geloven', zegt
Klomp. 'Daarna krijg je vanzelf een
vliegwieleffect. ' Maar om resultaten te
kunnen laten zien, is er wel een pilot
project nodig. In Lebring werd een
geschikte partner gevonden. De omstan
digheden aldaar waren rijp voor veran
dering, er lagen reeds goede contacten
en de afstand was redelijk te overbrug
gen. De aanvangscondities waren gun
stig, maar toch zou het een moeizaam
proces worden. Niet alle operators, loka
le factory engineers en de ontwikkelaars
in Eindhoven stonden te juichen toen
het project werd opgestart. Het brengt
meer werk met zich mee. Maar ook

worden fouten toewijsbaar, hetgeen niet
door iedereen op prijs gesteld wordt.
'PPD'er Erik-Jan Dik en projectleider
Hanno Manser uit Lebring die de spits
afbeten, hebben er beslist hard aan

getrokken en 'Ausdauer' moeten aan
wenden om het project tot een succes te
maken', aldus Klomp. Inmiddels heb
ben al meerdere projectleiders samen
met de IPC's soortgelijke projecten
gestart. Hieronder een paar ervaringen.

-------------------------------------------

Verbetering in Lebring kwestie van hard werken
In zijn oude functie van Industrial

Engineer bij de PPD stond Erik- Jan
Dik vorig jaar als projectleider aan de
wieg van het succes in Lebring. In zijn
huidige functie als groepsleider
Industrial Engineering bij de EED her
innert hij zich de start van het project
met het viermanschap bestaande uit
Hanno Manser uit Lebring, Ad Wijnen
(PPD) en Otto van Driel (CFT) nog
maar al te goed. 'Lebring was net
gestart met de CMT-productie en de

behoefte aan verbetering was groot. Een
goede samenwerking tussen ontwikke
ling en IPC was één van onze uitgangs
punten. We hebben allereerst de uit
gangspunten vastgelegd in een samen
werking tussen ontwikkeling en de
fabriek. Om ons vervolgens in teamver
band toe te leggen op een grondige ana
lyse in de volgorde: plan-do-check
action. Voor die tijd was er sprake van
ad hoc ondersteuning, die geen structu
rele verbetering opleverde in de eigen
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Jeroen van Engelshoven(l) en Erik-Jan
Dik (r).
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ontwerpen van de PPD. We besloten
gericht te gaan werken in subgroepen
aan flowcoaten, matrix fouten, landing,
masker, hoogspanning en losse delen.
Het vormen van teams die bereid waren

om een probleem fundamenteel aan te
pakken, zonder vooroordelen en een
'weten we toch allang, is altijd al zo
geweest' houding, kostte veel energie.
Vooral omdat in het begin het manage
ment ook nog riep: 'volgende maand
resultaat!'. Alle mogelijke oorzaken

bespreekbaar maken, zonder over
schuld te praten, vergt een cultuurver
andering. Die heeft in Lebring plaatsge
vonden dankzij hard werken. Als Dik in
december 1996 een nieuwe functie

krijgt, neemt Jeroen van Engelshoven
het project van hem over. Vanwege zijn
betrokkenheid bij de bestaande 17 inch
projecten was hij in Lebring al goed
ingevoerd. Bij de tweede CMT-lijn die
in 1996 opstartte kon Van Engelshoven
de ervaringen van de eerste lijn verwer-

ken, zoals de invoering van het verkort
precoaten. Beide projectleiders naar de
sleutel tot dit succesvolle project
gevraagd, antwoorden zij eensgezind:
'Er zijn in Lebring geen revolutionaire
dingen uitgevonden. Enkel door syste
matisch hard werken, zonder trucjes
kennis samenvoegen om op die manier
de zwakke punten boven tafel te krij
gen.'

Yield als onderdeel van PY 90 in Taiwan

Sinds februari is Tokunbo Weststeijn
als projectleider betrokken bij PY 90
(project yield 90) in Taiwan. Volgens hem
is de aandacht voor het PY 90 onderdeel

van belang, vanwege de grote prijsdruk.
Nu de verkoopprijzen gekelderd zijn
door het overaanbod, is het nog meer
zaak te streven naar een betere

opbrengst en minder componentenver
bruik. Hij zegt te hopen op een positief
resultaat, al realiseert hij zich terdege
dat er een moeizaam veranderingspro
ces moet plaatsvinden in de fabrieken
van Chupei en Dapon.

Weststeijn ziet het als de voor
naamste taak om alle roadblocks in de

organisaties op te lossen. Daar waar
dezelfde problemen spelen in de beide
fabrieken wil hij profiteren van een win
win situatie door ze samen aan te pak
ken. Parallel daaraan moet aan de speci
fieke problemen worden gewerkt. Bij

TOkunbo Weststeijn

Dapon ligt het accent op machinepro
blemen, die het productieproces versto
ren. Terwijl Chupei vanwege zijn lagere
automatiseringsgraad meer direct aan
procesverbetering en optimalistaties kan
werken.

Gaat Taiwan het ~ucces van Lebring
evenaren? Weststeijn: 'Niet op korte

termijn en het zal met halve procentjes
tegelijk bij elkaar gesnoept moeten wor
den. Wij zijn als projectleiders slechts
organisatoren voor de hulptroepen in
de samenwerking; de lokale proj~ctlei
ders moeten het werk voor 90 procent
doen.'

Kruisbestuiving
Het spectaculaire succes in

Lebring is volgens Weststeijn te danken
aan de gerichte inspanning en het
teamwork van vele mensen. 'Nu in alle

IPC's yield-projecten zijn gestart, moe
ten wij het hebben van kruisbestuiving
vanuit de werkgroepen waarin het
accent gelegd wordt op een gestructu
reerde manier van probleem oplossen.'
Ongeduldige managers zijn echter
gewaarschuwd: snelle conclusies of
vluggertjes worden niet verwacht.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- ---- - - - - ------ - - ,- - ---
Robuuste, solide processen zijn een must

"Goed communiceren is het halve

werk', vindtjos van Goch, projectleider
voor de direct yield projecten in Durham
(vanaf eind juni) en in Barcelona (vanaf
eind september). Als fabrieksman en
procesontwikkelaar van huis uit heeft hij
zin in zijn opdracht om robuuster proces
sen samen met de IPC's te realiseren.

Zeker omdat hij zich daarbij gesteund
weet door een enthousiast team zowel
binnen de PPD, de EED als binnen de
beide IPC's. 'In het verleden hebben we

teveel nadruk gelegd op productontwik
keling en minder op de procesontwikke
ling. In dit project worden we in feite
klant van ons eigen productdesign en
procesontwikkeling, als het ware een
confrontatie met de realiteit in de fabrie
ken. Ons streven is om in een gezamen-

lijke inspanning het productieproces ver
der te optimaliseren.' Volgens Van Goch
'is de job ftnished as the paperwork has
been done'. Hiermee bedoelt hij: een
goed gecontroleerd en gedocumenteerd
productieproces en een werkwijze die
structureel is 'ingebed' in de organisatie
van de fabrieken. Dus niet meer brand
jes blussen, maar denken in termen van
procescapabilities.

Platform Overleg
Het is een bekend gegeven dat de

productiemiddelen en processen van
IPC tot IPC verschillen. Wat voor

Durham geldt, kan niet naadloos in
Barcelona worden overgenomen. Is het
niet zwaar om voor twee IPC's de kar te
trekken? Van Goch: 'Aan de ene kant is
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Jos van Goch

het nogal druk. Maar aan de andere
kant kunnen we de vruchten plukken
van Durham en die in Barcelona toe

passen, en omgekeerd, zoals momenteel
bijvoorbeeld met aluminiseren en



flowcoaten.' Voor de typische proble
men in Durham zoals beschadigingen
van het glas en op het gebied van email
le (frit) doet hij zijn voordeel met de
ervaringen bij de andere IPC's, die gere
geld worden uitgewisseld in het structu
reel Platform Overleg binnen Systems.

Stap verder
Van Goch denkt eind 1999 in

Durham een direct yield van 90% te
kunnen bereiken bij de productie van
51 FS Black Matrix. Barcelona durft

nog een stap verder te gaan met 95%
direct yield. Van Goch: 'Het verschil

met onder andere Lebring is dat
Barcelona gedurende langere tijd slechts
één buistype 14" MN TV produceert,
terwijl in Lebring diverse buistypes
CMT geproduceerd worden.'

Uitslag lezersonderzoek 'In Beeld'
niets<helft> helftalles

Hoeveel leest u van in Beeld
0165430
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De commentaren hiernaast zijn slechts
een selectie; de hele lijst zou te veel plek
innemen. De redactie neemt echter alle

suggesties en commentaren serieus in
overweging. De attenties zijn inmiddels
verdeeld onder de inzenders.

Betreffende de opzet van de enquête: Er
is geen 'non-respons' analyse gedaan.
Het is dus mogelijk dat onder de
respondenten de 'In Beeld' fans zwaar
der vertegenwoordigd zijn.

Uw leukste, nuttigste of stekeligste
commentaren:

Meer jonge kippen op de foto
Intern versturen (6x)
Meer info over IP(S)C's
Nieuwsflits over actueel
Prima blad, houden zo

Rapportcijfer eigenlijk 0
Rubrieken op vaste plaats
Meer korte artikelen, over groot
aantal onderwerpen
Grote blokken houden, niet te druk

Benoemingen, prijzen ideeënbus
Site nieuws, resultaten
Meer foto's
Abonnement uitbreiden tot
VROM'ers

Fotootjes van nieuwkomers
Opnemen van advertenties
Vaste 'spreuk v.d. maand'
Kettingschrijven door medewerkers.
Bv.: 'Met wie zou je in de lift willen
vastzitten en waarom'. Iedereen van

hoog tot laag doet mee.
Pakkender logo, sportrubriek,
stripverhaal
Meer aandacht voor financiële
situatie DCE / BG-DC

Recensies op onze beeldbuis
producten
Niet realistisch; te positief. Laat ook
de slechte dingen zien, ter lering
Doelstellingen van DC per maand,
resultaten, 'stand-up' meeting
Meer contact met beleid, markt,
klanten, IPC's ete. DCE moet
'global' voelen
Zo kom je tenminste nog iets te
weten van het management ...

R&C Spread Reduction vertegenwoordigt DCE

tijdens QCA-wereldfinale in Cyprus
Maandag 13 oktober jl. vond in motel Eindhoven de regionale Quality

Champion Award (QCA)-finale van Display Components Eindhoven plaats.
Vijf teams deden hun uiterste best om de juryleden van de kwaliteiten van hun
verbeterplan te overtuigen. In volgorde van presentatie kwamen de volgende
teams aan bod: 'Raad'(EED), 29"SF Straight Raster (PPD), TPI-NPE (HQ),
R&C Spread Reduction (PPD). Na een spannende nek-aan-nek race wist het
team R&C Spread Reduction de regionale QCA-titel in de wacht te slepen.
Half december vertrekken alle leden van het winnende team naar Cyprus om in
de QCA-wereldfinale hun klantgerichte verbeterplan te 'verdedigen'. In het
volgende nummer van In Beeld praten wij met de winnaars over de inhoud van
hun verbeterplan en over hun verwachtingen van de 'Cyprische finale'.
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Bert van den Boom

'Continuing story'
De verhuizing van IT naar RU is

inmiddels achter de rug. Het volgende
grote project, het concentreren van de
modelshop op RAD 1, staat echter al
weer op stapel. 'Met verhuizen ben je
nooit klaar', aldus Arbouw. 'Het blijft
een" continuing story".'

deze groep was deze lokatie echter geen
goed alternatief RU was voor hen veel te
ver van het "ontwikkelhart" verwijderd.
Om deze reden viel de keuze op RAF-5.
De medewerkers van de afdeling
Informatie Technologie (IT), die voor
deze groep moesten "wijken", zijn
ondergebracht op RU.' Voor de IT-ers
was deze 'move' volgens Van den Boom
minder problematisch. 'IT is een zelf
standig onderdeel. Huisvesting op RAF
5 was voor hen daarom niet strikt nood

zakelijk. Bovendien hield een groot aan
tal collega IT-ers en medewerkers van
Origin al kantoor op RU. Dankzij deze
laatste verhuizing is hier zelfs een soort
"informatie-bolwerk" ontstaan.'

DCE-Iopers Halve Marathon

Dat een verhuizing van een bepaalde
afdeling ook gevolgen kan hebben voor
andere bewoners, bewijst het meest
recente verhuisproject op ons erf 'Op
RAF-I was ruimte nodig door de uit
breiding van enkele lokale afdelingen',
vertelt Van den Boom. 'Na rijp beraad
werd besloten het PPD-management van
Hans Klomp te verplaatsen. Op dat
moment was, door de verhuizing van
Headquarters naar TQ3, ruimte
beschikbaar op RU-2 en RU-4. Voor

RU bolwerk IT
Een verhuizing heeft ook adminis

tratieve consequenties. Jan van Hedel
zorgt dat alle wijzigingen worden aange
past in het 'Bright' computersysteem.
Ook neemt Van Hedel de financiële

kant voor zijn rekening. Met behulp van
dit computerprogramma berekent hij
precies welke vierkante meters aan welke
bewoners in rekening kunnen worden
gebracht.

we bewoners een beetje zijn ingeburgerd,
komt de "boorploeg" voor het ophangen
van schilderijen, klokken en andere "ver
siersel en ".'

Om de grote lijnen op het gebied
van verhuizingen en verbouwingen tot
het jaar 2000 in beeld te krijgen heeft
Henk van Trigt, afdelingschefF&GA,
het 'bestemmingsplan 2000-site DCE'
opgesteld. 'Dit plan vormt ons vertrek
punt', legt Van den Boom uit. 'Op basis
van dit plan, maar ook aan de hand van
een aantal andere factoren, kijken we wie
we waar het beste kunnen stationeren.

Zo proberen we bijvoorbeeld groepen
medewerkers die dagelijks contact met
elkaar hebben zoveel mogelijk in elkaars
nabijheid te plaatsen.'

Verhuizen meer dan meubels
verplaatsen alleen!

Degenen die daar als geen ander over mee kunnen praten zijn Bert van den
Boom en Karel Arbouw. Samen zorgen zij dat elke verhuizing op ons terrein gladjes
verloopt. Bert van den Boom, infrastructureel coördinator bij de afdeling Functional &
General Affairs (F&GA), verzorgt de verhuizingen voor de PPD. Karel Arbouw, facility
manager van het Site Management, doet dit voor de Hulp- en Staf diensten. Tot hun
takenpakket behoren zowel de voorbereiding, begeleiding als uitvoering van de verhui
zingen. 'Maar wel in samenwerking met een groot aantal anderen hoor', merkt Van
den Boom op. 'Zie ons maar als de spin in het web.'

'Cruciaal punt in het "verhuisproces" is
de verhuisdatum' , legt Arbouw uit.
'Deze hangt doorgaans af van de datum
waarop de telefoons kunnen worden
aangesloten. De telefoon is onmisbaar en
daardoor de belangrijkste schakel in de
verhuisketen. ' Het daadwerkelijke ver
huizen wordt aan de firma Schoemans of
Geytenbeek uitbesteed. 'En we doen ook
aan nazorg', lacht Arbouw. 'Als de nieu-

Wen sen pakket
Voordat er daadwerkelijk verhuisd

kan worden, heeft het tweetal al een uit

gebreid voortraject achter de rug. 'Als
eerste stap maken we een inventarisatie
van de wensen van de klant', vertelt Van

den Boom. 'Dit varieert van wie bij wie
op de kamer wil tot een verzoek om
nieuw meubilair. Aan deze wensen pro
beren we zo goed mogelijk tegemoet te
komen. Vervolgens gaan we met de uit
voering aan de slag.' Zaken als de aanleg
van stopcontacten en nieuwe leidingen
voor de aansluiting van telefoon, compu
ter, printer en kopieerapparatuur zijn
doorgaans vaste prik. Maar soms is ook
de bouw van aparte kantoorruimtes of
een speciale lab-ruimte noodzakelijk. Tot
slot worden alle ruimtes grondig schoon
gemaakt en zorgt Theo Vereggen in
samenwerking met de bedrijfsbeveiliging
voor de noodzakelijke sleutels en sloten.

IN BEELD NR.6 NOVEMBER/DECEMBER 1997



Modelvliegtuigbouwer Mari van de Kerkhof:

'Zweven zonder motor geeft
een kick'

Vijftien modelvliegtuigjes heeft hij inmiddels gebouwd. Variërend van een zweef
vliegtuig, een transportvliegtuig, tot een heuse 'bommenwerper' die snoep voor de kin
deren naar beneden gooit. Pas vijf jaar geleden is Mari van de Kerkhof met deze inte
ressante hobby gestart. 'Maar al vanaf het begin heb ik er mijn hart aan verpand',
vertelt de produktontwikkelaar van RO.

specifieke eigenschappen van je vlieg
tuig. Dat dat niet eenvoudig is, heb ik
zelf aan den lijve ondervonden. Door
een inschattingsfout landde een van
mijn vliegtuigen pardoes in een boom.'

Van de Kerkhof was altijd al gefas
cineerd door alles wat met vliegen te
maken heeft. Voordat hij 26 jaar gele
den bij Philips startte, werkte hij als
plaatwerker bij de luchtvaartdienst van
de Koninklijke Marine. Na acht jaar
stapte hij over naar Philips. Omdat er
bij de Philips Vliegdienst op dat
moment geen vacature was, ging hij als
maskertrekker bij Display Components
aan de slag. Hiermee kwam voor hem
de vliegerij een tijdje op de achtergrond
te staan.

Mari van de Kerkhof met zijn zweeftlieg
tuig de 'sophisticated lady'.

Passie
Vijf jaar geleden ruilde Van de

Kerkhof zijn toenmalige hobby's, de
badmintonclub en muziekkapel, in
voor de modelvliegsport. 'Met name
vanwege de vrijheid', legt hij uit. 'Het
bouwen van de vliegtuigjes doe ik thuis.
En als ik wil vliegen, kan ik 24 uur per
dag op het vliegveld terecht.' Maar ook
de combinatie van vliegen en bouwen,
sprak hem bijzonder aan. 'Bij het bou
wen van het vliegtuig ben ik lekker
praktisch bezig en ook mijn kennis van
de microtechniek komt hierbij goed van
pas. Daarnaast kan ik in deze hobby
mijn passie voor het vliegen zelf ook
prima kwijt.'

KLM-toestel
De modelvliegsport hoeft volgens

Van de Kerkhof niet kostbaar te zijn.
'Alleen voor je eerste vliegtuig ben je
veel geld kwijt. Je moet dan de onder
delen als aandrijfmotor, zender en ont
vanger, accu's en stuurmotoren in één
keer aanschaffen. En dat is geen goed
kope zaak. Maar bij je volgende vlieg
tuigen komen deze elektrische zaken
gewoon weer van pas.'
Zijn eerste vliegtuigen maakte Van de
Kerkhof met behulp van een bouwpak
ket. Op dit moment is hij bezig met
een vliegboot. 'De Catalina is mijn
grote liefde', vertelt de produktontwik
kelaar. 'Het is het eerste model dat ik

niet als bouwpakket, maar van een teke
ning maak. En dat is zeker geen een
voudige zaak. De romp is nu klaar,
maar met de rest ben ik nog wel een
tijdje zoet.'
Naast geld kost deze hobby natuurlijk
ook de nodige tijd. Met zijn eerste
vliegtuig, de Kadett junior, is hij ruim
een maand bezig geweest. 'Je kunt het
echter zo gek maken als je zelf wilt. Bij
onze vliegclub 'De Sticks' in Keldonk
heeft een aantal mensen gezamenlijk
een vier-motorig KLM toestel met een
spanwijdte van maar liefst vier meter
precies op schaal nagemaakt. Prachtig
om te zien, maar het heeft zeker dui

zend bouwuren gekost. En dat vind ik,
op dit moment nog, te gek.'

Richtingsgevoel kwijt
Naast het bouwen van de vlieg

tuigjes, bestuurt Van de Kerkhof ze ook
zelf. Het op afstand leren besturen van
de vliegtuigjes is volgens hem niet
moeilijk, maar vereist wel veel oefening.
'Opstijgen is niet moeilijk. Dat is
gewoon gas geven en wegwezen. Maar
bij sturen en landen komt meer kijken.
Je moet jezelf echt voorstellen dat je in
het vliegtuig zit, anders raak je je rich
tingsgevoel kwijt. Daarnaast moet je bij
het landen rekening houden met de
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Vtm de Kerkhof's eerste zelfgebouwde
motorvliegtuig.

Thermiekbelletjes
De Philips-man heeft ervaring met

zowel motor- als zweefVliegtuigen.
Zweven vindt hij echter het leukst. 'Je
hebt geen herrie of stank van de motor
en het gaat niet te snel. Maar het mooi
ste aan zweven, vind ik het moment

waarop je een pasgebouwd toestel voor
het eerst met de hand de lucht ingooit.
Als alles goed is, maakt het vliegtuig
dan al snel een vlucht van vijftig à zestig
meter. En neem maar van mij aan, dat
geeft pas echt een kick.' Zweven is vol
gens Van de Kerkhof echter niet één,
twee, drie geleerd. 'Bij zweven is het de
kunst de thermiekbelletjes te vinden,
want zonder thermiek ga je onherroepe
lijk omlaag. Maar vind je ze dan zijn
vluchten van een half uur tot één uur

geen uitzondering.'
Een ander belangrijk voordeel van zijn
hobby vindt hij dat deze ongeacht leef
tijd kan worden uitgeoefend. 'Als je
ogen goed blijven, kun je dit tot in
lengte van dagen doen. De leeftijd bij
ons op de club varieert dan ook van
dertien tot ruim zeventig jaar. Ik kan
dus nog even vooruit', lacht de vliegfa
naat.


