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1997 was een prima jaar!

Wilbert van der Eijk:
'1997 was voor het merendeel van onze organisaties een prima jaar '.

Allereerst hoop ik dat u allen pretti
ge feestdagen zult hebben en natuurlijk
wens ik voor u en uw familieleden een
gezond en voorspoedig 1998.
Wanneer wij terugblikken op 1997, kun
nen we stellen dat voor het merendeel

van onze organisaties het een prima jaar
is geweest.

Het was een extreem druk jaar
voor de EED. Er werd weer voor onge
veer 330 M Hfl afgeleverd. Het ging
om vele grote projecten te weten:
* Hua Fei (uitbreiding bestaande

fabriek tot 3 miljoen buizen per jaar,
een nieuwe productie-unit CMT,
een tweede productie-unit TVT,
uitbreiding kanonnen en spoelen);

* Barcelona (uitbreiding tot 3 miljoen
buizen per jaar);

* Lebring (tweede CMT lijn);
* Ottawa (afronding 32 V);
* Brazilië (versnelling van de productie

lijnen);
* de nodige mechanisaties in de ver

schillende IPC' s.

Nieuwe leiding PPD
De PPD heeft naast de introductie

van nieuwe buizen ook een grote bijdra
ge geleverd aan projecten van de EED.
Andere belangrijke ontwikkelingen in
de loop van 1997 waren de integratie
van de voorontwikkeling + de product
ontwikkeling en het opstarten van het
proces ter versterking van de technolo
gy-as en de business-as.
Verder heeft de PPD in 1997 hard
gewerkt aan het versterken van de 'local
development' in de IPC' s. Tot slot heeft
Hans Klomp de leiding van de PPD

Philips Components B.V.
Display Components Eindhoven

overgedragen aan Wim Brouwer.
De 8TC heeft ook een druk jaar achter
de rug. Naast het normale werk is de
samenwerking met de PPD geïntensi
veerd. Zo werden proefseries HSC
schermen, voorgespannen conussen en
prototypes voor 19 inch CMT geperst
in de modelshop. De afdeling SP heeft
in 1997 met een absoluut record verko
pen weer een uitstekende bijdrage gele
verd aan het gezamenlijke ontwikkelre
sultaat.

Kanonmontage Barcelona
naar CGF

De CCF heeft een zeer druk jaar
achter de rug waarin de gehele kanon-

montage van Barcelona is overgeplaatst
naar Eindhoven. Door uitbreiding van
de organisatie en heel veel overwerk is
de CCF erin geslaagd om aan de vraag
van de beeldbuizenfabrieken in Europa
te voldoen.

Fosforen en Multiforms hadden weer
een zeer goed jaar, alhoewel het er in
het begin moeizaam uitzag in verband
met een verlaagde planning. In de twee
de helft van 1997 is deze achterstand
weer goed gemaakt en uiteindelijk is het
budget wederom gehaald. Ook de ont
wikkeling heeft een grootse prestatie
geleverd met de introductie van nieuwe
fosforen die meer helderheid geven.

PHILIPS



Redactioneel
Ondernemers in 1998

Hebr u ook die mooie vlakke dunne displays
(PALC en Plasma) in de DEMO-ruimre

g~'Zien?
Volgens mij gaar her harder mer die displays
dan wij nu denken.
Volgens mij ligr over 15 jaar her grootste deel
van onze beeldbuizen business in landen als

China, Rusland, India.

Volgens mij gaar onze expansie in die
gebieden nu nier snel genoeg ten opzichte van
onze concurrenten.

Volgens mij hebben we over 15 jaar daar dik
spijr van, als we er nu niers aan doen.

Technology Trial Centre
De toekomst van de proeffabriek,

nu Technology Trial Centre (TTC),
heeft in 1997 richting gekregen door de
in gang gezette reorganisatie. Deze zal
in 1998 worden afgerond.
Voor de productie-organisaties ziet het
komende jaar er zeer rooskleurig uit
vanwege de hoeveelheid activiteiten die
verricht moeten worden. De PPD zal

zich, buiten zijn normale programma,
richten op de verdere integratie van
TTC binnen de PPD. De EED zal, in

tegenstelling tot de voorgaande jaren,

qua industriële leveringen terugvallen
naar een niveau van 100 tot 150 mil

Joen.

Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari a.s. vindt er zoals

gebruikelijk een nieuwjaarsreceptie
plaats. In gebouw RF-beuk 3 vanaf
8.00 uur. Hopelijk bent u allen hierbij
van de partij.

Wilbert van der Eijk

Meeting Planner 1998 beschikbaar

Beeldpuntjes •••••••

•

Te moeilijk? Gaat 't nier zoals wij dat willen?
Misschien is onze wil wel niet zo geschikt om
iers voor elkaar re krijgen, daar.
Misschien moeren we beter luisteren, daar.

Want over 15 jaar interesseert het niemand

wie er gelijk had, in 1997.
Interessant is, wie er iets aan gedaan heeft.
Volgens mij is er dus ruimte voor
ondernemers. Ruimte om te ondernemen,

voor ieder op zijn niveau.
1998: het jaar om wat te ondernemen.

Frans Tol

COLOFON

Redactieraad

Karel Arbouw RAD p

Cees van Dongen RO p

Frans Sanders RAU p

Frans Tol (vz) RAF 1
Harrie Trum RAD 1/2
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Evenals voorgaande jaren heeft
Marketing Communications de Display
Components Meeting Planner gemaakt.
Deze grote wandkalender geeft een
overzicht van belangrijke data in 1998
voor Display Components wereldwijd
(tentoonstellingen, fabriekssluitingen,
vergaderingen, QCA 1998 ete.)
Uiteraard biedt de kalender ook ruimte. . .
voor uw eIgen notities.
De Meeting Planner is gemaakt in de
nieuwe Components huisstijl. Wilt u
ook zo'n planner op uw muur? Stuur
dan even een faxje (82660) ofE-mailtje

naar Gerrie van Dooren. Hierbij geldt
wel: zolang de voorraad strekt.

Redactiesecretariaat

Gerrie van Dooren REp
89262

Deze keer voor het eerst de nieuwe rubriek 'Beeldpuntjes'. U kunt uw 'Beeldpuntjes'
per ceMaii zende'n aan Harrie Trum (E-mail: trum@comp.snads.philips.nl).

Correspondenten
Ton van der Aa EED RAU 1

André Jansen PPD RAF 1

Chantal v.d. Meijden CGF RA
Hans van Oeffelen PPD RAF 2

Jos Rijnders PPD RO

Leo Ringeling Security RA W
Hans Schweirz ETG TZ 3

Roger Seys (vz) OR RE P

Karin Wolters Personeelsdienst RF p

NicoletteZorn HQRAFp

Journalistieke produktie
Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,

Eindhoven, 040-2124499

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Leo Jonker

Mario Smulders
Bert van der Vleut

• Jan van Empel van Systems heeft op
7 juni jl. de titel Nederlands kam
pioen speerwerpen bij de veteranen
50+ veroverd. Alsnog gefeliciteerd
Jan!

• Jack van Kronenburg (Automatie),
Harrie Tegenbosch (Proeffabriek)
en Hans Verspeek (Fosforen en
Multiforms) doen op 17 en 18
januari mee aan het negende
Nationaal Philips Bowling
Toernooi'. Succes mannen!

• Ton van der Aa (EED) meldt dat

hij de verkeerssituatie bij de hoofd
ingang gevaarlijk vindt door met
name het afzetten en ophalen van
medewerkers.
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• Veiligheidskundige Jos Vermeulen
wijst er op dat de 'stelcombaan' tus
sen RAF en RAD alleen bestemd is

voor heftrucks. Dit om gevaarlijke
situaties te voorkomen.

• Wim op den Buysch (Resolutie) is
sinds 11 december jl. lid van de
Centrale Ondernemingsraad (COR).

• Wist u dat Bep Verkaart van
Systems net als Tatjana als 'motor
muis' (samen met haar Jos) op de
'Achtse Barrier-kalender' staat?

• Er is nog plaats voor een carpooler,
traject Maarheeze-Eindhoven,
werktijden 8.00-16.30 uur.
Voor informatie bel Anneli, 83509.



Stefan van Hulst:

'Interne communicatie gaat
niet vanzelf'

'Voor interne communicatie moet je wel moeite doen', aldus Stefan van Hulst.
'Het gaat niet vanzelf' Sinds februari van dit jaar houdt hij zich binnen Marketing
Communications bezig met de interne communicatie voor Display Components. Het
nut van interne communicatie is volgens hem eigenlijk heel eenvoudig. 'Als een mede
werker niet weet welke doelen het bedrijf nastreeft, hoe kan hij dan een bijdrage leve
ren? Betere informatie, met terugkoppeling leidt tot betere motivatie. Een functioneel
communicatieplan kan hierbij helpen.' Na een inventarisatie van de interne communi
catie binnen Display Components, gaat Van Hulst nu aan de slag om per site een
praktisch actieplan samen te stellen.

Uit de verschillende Customer

Days en de Motivation Surveys bleek
steeds weer dat mensen behoefte hebben
aan betere interne informatie. Hoe die

per iemand in de organisatie zit, hoe gro
ter het gevoel van gemis, was de algeme
ne conclusie voor heel Philips. Ook bin
nen Display Components leefde al een
poos het besef dat er behoefte was aan
een interne communicatiedeskundige.
Dit, ondanks het feit dat er op allerlei
niveaus al regelmatig acties ontplooid
werden op het gebied van de interne
communicatie. Met de ondersteuning
van Van Hulst hoopt het BG Manage
ment te komen tot een structureel com

municatiebeleid. Zij hopen dat dit een
bijdrage kan leveren aan het informeren
van medewerkers, met een betere moti
vatie als resultaat. Van Hulst: 'Daarnaast

willen wij beter gebruik maken van erva
ringen van anderen. Op sommige sites
worden hele goede dingen gedaan met
communicatie. Laten we dat op andere
plaatsen ook toepassen.' Door juiste
informatie kan het management begrip
kweken voor zaken als overcapaciteit en
kostenbesparing. Vooral de frondine
managers, diegenen die de werkvloer
direct aansturen, kunnen hier een
belangrijke rol in spelen. Een betere
communicatie betekent echter niet

noodzakelijkerwijs méér papier of lange
re emailberichten. Van Hulst: 'Het gaat
ook om de kwaliteit. Als je een dik rap
port uitstuurt, doe er dan ook een
samenvatting met conclusies bij. Dan
snapt iedereen wat hij ermee kan en tijd
om het hele rapport te lezen heeft toch
niemand.'

Eerlijke reacties
Om te onderzoeken hoe het met de

interne communicatie binnen Display

Components gesteld is, analyseerde Van
Hulst eerst de situatie bij andere grote
bedrijven. Hierbij putte hij onder meer
uit zijn eigen ervaring als communicatie
manager bij AKZO Nobel. Daarna
bezocht Van Hulst de vestigingen in
Aken, Brazilië (Capuava en San José Dos
Campos) DCE, Dreux, Durham,
Lebring, Regio Europa, Sittard en
Washington (UK). In totaal hield hij
tachtig diepte-interviews met vertegen
woordigers uit alle niveaus. Bovendien
enquêteerde hij 158 andere medewer
kers. Deze manier van werken verschafte
hem zowel kwalitatieve als kwantitatieve

respons. Van Hulst heeft over medewer
king van de diverse sites aan zijn onder
zoek niets dan lof. Met name de leiding
in San José Dos Campos te Brazilië
onderstreepte het belang van zijn onder
zoek door in een rondschrijven om eer
lijke reacties in de (anonieme) vragenlijs
ten en volledige medewerking te verzoe
ken. De algemene conclusies presenteer
de Van Hulst inmiddels aan enkele

management-leden. Volgens Van Hulst
blijkt er veel waardering voor alle lokale
communicatiemagazines. Grappig en
misschien ook wel begrijpelijk is dat
slechts tien procent van de mensen vindt
dat zij teveel informatie krijgen. Binnen
het management en het middle manage
ment ligt dit percentage op 27 procent.
Opvallend was verder dat men in
Eindhoven negatiever dan elders dacht
over aspecten die met het eigen werk te
maken hebben.

Ambassadeur
Van Hulst werkt momenteel aan

een actieplan per site voor de interne
communicatie, om het niet bij algemene
conclusies te laten. Hierbij maakt hij
dankbaar gebruik van goede voorbeelden
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die hij tijdens zijn onderzoek tegen
kwam. Zo is er in Aken een perfect
boekje gemaakt waarin de aspecten van
overcapaciteit helder en duidelijk wordt
uitgelegd. Ook de vierwekelijkse
'Boomerang meeting' uit Capuava ver
dient navolging, meent Van Hulst.

Stefàn van Hulst: 'Betere informatie, met 11terugkoppeling leidt tot betere motivatie'. ~
Hierbij bepaalt het management op
maandag de aandachtspunten voor de
komende periode en geeft deze door aan
het middenkader. Op dinsdag heeft
iedereen mondeling de punten verno
men. Vertegenwoordigers van de werk
vloer kunnen hier op woensdag op
reageren bij het management zelf. 'Dit
systeem van informatieverschaffing blijkt
prima te werken', aldus Van Hulst. Van
Hulst wil met zijn plan interne commu
nicatie naar een hoger niveau brengen.
Concrete actiepunten kunnen de zwakke
plekken op een site verbeteren. Deze
punten dienen meetbaar en opvolgbaar
te zijn. Van Hulst: 'Bij communicatie
plannen is een follow-up actie onont
beerlijk. Na een bepaalde periode moet
je de zaak evalueren en bekijken of je in
je opzet geslaagd bent of dat je het plan
moet bijstellen.' Ook niet onbelangrijk is
dat de betreffende businessmanager zich
in de actiepunten kan vinden. Deze eer
ste verantwoordelijke dient immers 'het
verhaal te dragen'. Van het BG manage
ment verwacht Van Hulst een rol als
ambassadeur voor interne communica

tie. 'Het zou mooi zijn als interne com
municatie één keer per jaar werd bespro
ken binnen het BGMT. Dan zien we

meteen welke vooruitgang er geboekt is.'



Regionale QCA-winnaar 'R&C Spread Reduction':

'We gaan onze werkwijze in
Cyprus promoten'

Het aantal deelnemende teams viel wat tegen, maar dè spanning was er op
13 oktober jl. niet minder om. Vier in het blauw gestoken QCA-teams probeerden in
motel Eindhoven tijdens de regionale QCA-ftnale de jury te overtuigen van de kwalitei
ten van hun klantgerichte verbeterplan. Alle middelen wierpen zij hiervoor in de strijd.
Variërend van een 'toneelstukje', een video-voordracht tot een presentatie 'by walking
around'. Na een spannende strijd wees de jury het team 'R&C Spread Reduction' als
winnaar aan. Zij vertegenwoordigen DCE tijdens de QCA-wereldftnale in Cyprus van
II tlm 13 december.

De presentatie van het winnende
team start met een videoband. Hierop
vertelt de klant (BU-monitoren Taiwan)
wat zij op het gebied van raster en con
vergentie verbeterd willen zien. PPD
projectleider Henri van Helleputte geeft
vervolgens in duidelijke en heldere
bewoordingen weer hoe het QCA-team,
samen met de klant, deze wensen heeft

ingevuld. De jury is onder de indruk
van het project. Met name de structure-

4 le aanpak levert het R&C-team een
groot aantal punten op. Ook het feit dat
zij bereikt heeft waar de klant om vroeg,
wordt door de jury hoog gewaardeerd.

Wijnproeverij
Na de uitreiking van het QCA

certificaat stond er voor alle aanwezigen
een heerlijk dinerbuffet gereed. Later op
de avond vond er voor de liefhebbers

ook nog een uitgebreide wijnproeverij
plaats. De organisatoren van de QCA
finale krijgen alle lof. 'De dag zelf is
inderdaad op rolletjes verlopen', beaamt
Marita Vandermeulen. 'Het is alleen

jammer dat er slechts vier teams aan de
finale hebben meegedaan. Hopelijk zijn
er volgend jaar meer teams van de partij.'

Taiwanezen
Enkele dagen na de regionale fina

le spraken wij met drie leden van het
winnende QCA-team: Henri van
Helleputte, Wim Senders en Bert
Schriever. Henri en Wim werken bei

den bij het PPD-segment Raster &
Convergentie. Bert is afkomstig van het
externe adviesbureau Centre for

Quantitive Methods (CQM). Aan het
QCA-team namen ook drie Taiwanezen
deel. Helaas, konden zij vanwege ande
re verplichtingen niet persoonlijk bij de
regionale finale aanwezig zijn.

Raster- en convergentie
spreiding

R&C Spread Reduction is geen
nieuw project. 'Wij werken hier al
geruime tijd met een grote groep men
sen aan', vertelt Henri van Helleputte.
'Omdat het een duidelijk voorbeeld is
van een klantgericht verbeterplan, heb
ben wij het op aanraden van Meijndert
van Alphen en Cees Admiraal voor de
QCA-finale aangemeld.'

Earrie Yaylor (r), plantmanager Durham,
reikt de trofee aan de regionale QCA
winnaars uit. Vlnr. Eert Schriever, Wim

Senders en Henri van Helleputte.

Maar wat houdt het project nu precies
in? 'Door de sterker wordende markt

vraag hebben onze klanten de produkt
specificaties op raster en convergentie
steeds verder aangescherpt. Ook wij
kunnen hier niet omheen. Voor ons is

het echter van belang dat we de sprei
ding van raster en convergentie zoveel
mogelijk kunnen beperken, zonder het
ontwerp aan te hoeven passen', legt
Henri uit. 'Hiervoor is de projectgroep
R&C Spread Reduction opgericht. Aan
deze projectgroep nemen medewerkers
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van R&C, medewerkers van Taiwan en
Bert Schriever van het externe adviesbu

reau CQM deel. Bert heeft ons "gehol
pen" de mogelijke oorzaken van de
spreidingsproblemen tot de belangrijkste
bronnen te reduceren.' 'Zoals verwacht,

bleken "DU(deflectie-unit)-spreiding"
en "match-spreiding" de "hoofdverdach
ten" te zijn', vult Wim aan. 'Bij de
"DU-spreiding" kwam de draadspan
ning in de spoel als de verdachte proces
parameter naar voren. Naar een oplos
sing van deze kwestie zijn we op dit
moment nog op zoek.'
Voor het zogenaamde 'matchprobleem',
heeft de projectgroep inmiddels wel een
oplossing aangedragen. 'Onze match
methode bleek niet identiek aan de

touch-up methode van onze klant
Taiwan', legt Wim uit. 'Hierdoor volde
den onze produkten niet aan de eisen
van de klant. Om dit probleem op te
lossen hebben we samen met Taiwan
een "nieuwe" match-methode ontwik

keld. En deze blijkt niet alleen in theo
rie, maar ook in de praktijk prima te
werken.'

Winnen is leuk
'Tijdens de wereldfinale willen we

ons nog nadrukkelijker als team gaan
presenteren', aldus Henri. 'En ook meer
concrete resultaten laten zien.' Over hun

kansen op de wereldtitel wil het QCA
team niets kwijt. 'We doen gewoon ons
best', luidt het commentaar. 'Winnen is

leuk, maar we vinden het belangrijkste
dat we onze werkwijze kunnen promo
ten. Voor ons is deze succesvol gebleken.
Dus misschien kunnen ook anderen hier
hun voordeel mee doen.'

Laatste nieuws!

Op de valreep kunnen we nog
melden dat het team uit Chupei
(Taiwan) de wereldfinale in Cyprus
heeft gewonnen. Volgens de jury

I blonk het Eindhovense team R&C
Spread Reduction tijdens de presen
tatie uit door hun bijzonder heldere
analyse.



Combi-arts Damen:

Mensen hebben meer proftjt bij het Fietsplan dan bij een Periodiek Genees
kundig Onderzoek, vindt dokter Bert Damen (55). Vanaf februari is hij als combi
arts werkzaam voor Display Components Eindhoven. 'Veel medisch onderzoek zou
overbodig zijn als de mensen gezonder zouden leven. Gezond eten, maar ook gere
geld een glaasje drinken. Bewegen is prima, maar sporten om te winnen niet. I

'Feeling belangrijker
dan deskundigheid'

I
Eert Damen: 'Veel medisch onderzoek

zou overbodig zijn als de mensen gezon
der zouden leven. '

Hoe belangrijk acht dokter Damen
geneeskundig onderzoek zoals het
PAGO-onderzoek binnen DCE?

Damen: 'De bedoeling van dit onder
zoek is vooral door analyse van de resul
taten op afdelingsniveau structurele
gezondheidsbedreigende zaken in de
werksfeer te achterhalen. Omdat gezond
heid hoog scoort bij mensen zou je het
onderzoek naar risicofactoren tevens als

een vorm van dienstverlening aan de
medewerkers kunnen zien.' Op zichzelf
heeft zo'n onderzoek een lage prioriteit.
Maar hij houdt zich wel aan zijn eigen
stelregel dat mensen hun gezondheid
grotendeels zelf in hande~ hebben door
gezond te leven. Niet roken, gezond
eten, maar wel af en toe drinken.

Een wijntje of een biertje op zijn tijd is
immers goed voor nieren, hart en bloed
vaten, maar ook ter ontspanning.
Voorkeur voor rode of witte wijn heeft
de dokter niet. Alle wijn is goed, ook de
goedkope soorten, want volgens Damen,
die ook lid is van een kookgilde voor
mannen, wordt er tegenwoordig geen
slechte wijn meer gebotteld.

Bewegen
Ook beweging is onontbeerlijk

voor iemand die gezond wil blijven, vol
gens de dokter. Maar extreme wedstrijd
sporten zijn voor hem taboe. 'Vooral
duurlopers zijn er slechter aan toe dan
iemand die geregeld een ommetje maakt.
In feite is dit een vorm van verslaving en
zij vragen teveel van hun lichaam.
Gewoon wandelen, af en toe de tuin

twee spades diep omspitten en fietsen.'
Dokter Damen is dan ook een fervent

voorstander van het Fietsplan.
'Regelmatig met de fiets naar het werk is
het beste medicijn.'

Gezond leven
Hoe gezond zijn de medewerkers

bij DCE? Dagelijks komen er zo'n tien à
vijftien mensen op het spreekuur. Nogal
wat klachten worden veroorzaakt door
werkdruk en stress. Deze werkdruk

wordt enerzijds bepaald door ervaren
werklast, maar ook door onzekerheid
over het voortbestaan van iemands func

tie. Klachten die hiermee gepaard gaan
zijn slapeloosheid en geïrriteerdheid.
Hoeveel stress iemand aankan is afhan

kelijk van een aantal factoren. Het heeft
te maken met de persoonlijkheid, maar
ook met de arbeidssatisfactie. Het is dok

ter Damen's ervaring dat wanneer
iemand zijn werk met plezier doet, de
acceptatiedrempel hoger ligt.

Damen heeft geen grote problemen op
de werkplek kunnen constateren binnen
DCE. 'Je kunt merken dat hier al jaren
lang op een goede manier is omgegaan
met bedrijfsartsenzorg. Het is nu een
kwestie van bijhouden.' Bezoeken aan de
individuele werkplek brengt Dokter
Damen niet. Hij vindt dat de bedrijfs
verpleegkundige en de veiligheidskundi
ge met hun specifieke vakopleidingen
beter zijn toegerust dan hij, als het gaat
om het beoordelen van ergonomische
aspecten van de werkplek. Hij legt zich
daarom voornamelijk toe op het spreek
uur. Hoe het komt weet dokter Damen

ook niet, maar inmiddels heeft hij erva
ren dat de drempel om bij hem binnen
te lopen erg laag is. 'Men komt hier voor
advies of een second opinion. Dit is heel
bijzonder voor een bedrijfsartsenspreek
uur en het maakt mijn werk plezierig
gevarieerd.' Wel waakt hij ervoor dat hij
op zo' n moment niet op de stoel van de
huisarts gaat zitten. 'Dat is tegen mijn
principe. Ik vind dat ik me hier niet mag
bezighouden met substantieel behande
len. Zo zal ik bijvoorbeeld geen antibio
tica voorschrijven. Maar ik wil de men
sen graag geruststellen of adviseren.'

In de functie van combi-arts is

Damen zowel verzekeringsgeneeskundi
ge als bedrijfsarts. Zelf zegt hij hierover:
'Het is een kwestie van een beetje feeling
hebben voor wat er van je verlangd
wordt, door het bedrijf én de medewer
kers. Je moet je aanvaardbaar opstellen.
Niet te hard, maar ook niet te soft.'

Intermediair
Een verzekeringsgeneeskundige

beoordeelt of iemand arbeidsgeschikt is
of niet. De bedrijfsarts houdt zich meer
bezig met arbeidsomstandigheden.
Dokter Damen werkt 28 uur per week
voor Display Components Eindhoven.
De resterende tijd is hij actief voor de
Arbo Management Group (AMG), een
organisatie die zich bezighoudt met de
gezondheid van medewerkers van
Philips, de NS en het Rijk.
Dokter Damen heeft vijftien jaar lang
een eigen huisartsenpraktijk bestierd in
Eindhoven Zuid. Daarna heeft hij zich
toegelegd op het vak van verzekeringsge
neeskundige en vorig jaar heeft hij zich
laten omscholen tot combi-arts.

Alhoewel hij van mening is dat je moei
lijk voor deze functie opgeleid kunt wor
den. 'Dit vak wordt bepaald door het
bedrijf waar je voor werkt. Het vraagt
veel eerder een attitude dan een deskun

digheid', vindt hij. 'Je moet als interme
diair kunnen opereren tussen de werkge
ver en de medewerker(s). Beide partijen
moeten je serieus nemen. Je moet je dus
niet te star opstellen.'
En hoe bevalt hem zijn nieuwe werk
plek? Dokter Damen is erg te spreken
over de sfeer binnen het Arbo-team,

bestaande uit Dedde Bosschers, Marijke
Edie, Elly van den Heuvel, Huib
Scheffers, Jos Vermeulen en rapporteur
Ad van Melis.

Geen knelpunten
Hoe is het met de arbeidsomstan

digheden gesteld binnen DCE? Dokter
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Concurrentie-analist Paul Houben:

'Aansluiting met de concurrent
niet verliezen'

De opkomst van de vlakke display is volgens Paul Houben
niet meer te stuiten.

Kijken hoe een ander het doet en daar je voordeel mee doen. PPD'er Paul
Houben heeft er meer dan een dagtaak aan. Samen met Henk Compen, André
jansen en Wilma Mulder houdt hij zich bezig met concurrentie-analyse. De hele
wereld is het werkterrein van de groepsleider en plaatsen waar hij zijn slag kan slaan
zijn de grote internationale elektronica beurzen. Grote favoriet is de japan Electronics
Show OES). Korea is bezig met een sterke opmars en laat ook veel nieuwe ontwikke
lingen op technologiegebied zien tijdens de Korea Electronics Show. Houben bezocht
in oktober beide beurzen en bovendien die in Hongkong en Taiwan. Een rijke oogst
bracht hij mee naar Eindhoven.

'Het is onvoorstelbaar, maar ieder

jaar weer is er op deze eindejaarsbeur
zen iets nieuws te zien', stelt Houben.

'Er gebeurt veel op dit gebied en je
kunt onmogelijk op alle fronten als
nummer 1 scoren. Philips heeft beslo
ten om een snelle volger te zijn en dus
is het zaak om zo snel mogelijk nieuwe
technologieën of trends te signaleren,
opdat je daar tijdig op kunt inspelen.IDaarom is concurrentie-onderzoek van
groot belang.' Sinds een jaar of vijf
houdt de groep van Houben zich op
een intensieve manier bezig met het
volgen van de verrichtingen van de con
current. 'Voor die tijd gebeurde het
ook, maar kreeg het minder aandacht
dan nu', weet Houben.

Steeds als hij een show heeft bezocht,
gewapend met twee camera's, een licht
meter en een videocamera, maakt hij
een rapport van zijn bevindingen.
Bovendien worden alle nieuwe sets en

monitoren gekocht. Vervolgens worden
de buizen uit de sets en de monitoren

in Eindhoven onderzocht op beeldkwa-

liteit, technologie en constructie.
Bovendien wordt er momenteel een

studie gedaan naar het kostenaspect.
Uiteraard kunnen Houben en zijn men
sen dit niet alleen. 'De diverse meetin

stanties binnen DCE doen heel nuttig
werk voor ons op het gebied van con
currentie-analyse', zegt Houben.
'Bovendien zijn in elk segment een
groepje specialisten werkzaam op dit
gebied. Ook de IPC's dragen hierbij
steeds meer hun steentje bij.'

Toekomst
Om zijn bevindingen aan een gro

ter publiek binnen Philips bekend te
maken, houdt hij verschillende presen
taties voor PPD, LFD (Large Flat

Displays), Natlab,
management en de
deelnemers aan het
Product Creation
Process. Niet alleen in
Eindhoven, maar ook
in Taiwan. Met de con

clusies en de gesignal
eerde trends kunnen zij
dan weer aan de slag.
'Zien is geloven', is de
stellige overtuiging van
Houben. Kan hij ook
voor ons een tipje van
de sluier oplichten van
de toekomstige ontwik
kelingen op display-
gebied? 'Voor de TV

beeldbuizen zie je in het duurdere high
end-segment een volledig vlakke buis.
Op CMT-gebied zie je vlak en ondiep
alsmede de toepassing van mini-neck
die een energiebesparing kan geven.'
Ook de opkomst van de vlakke display
is volgens Houben niet meer te stuiten.
Deze supervlakke dunne beeldschermen

voor in de woonkamer zijn er in de
grootte 42 inch of vijftig inch en in
twee technologie-variëteiten, Plasma en
PALC (Plasma Addressed Liquid
Crystal). Nu kost zo'n vlakke televisie
voor aan de wand nog minstens twin
tigduizend gulden. Als de producenten
er in slagen om de prijs acceptabel te
maken en technische verbeteringen te
realiseren, zoals een grotere helderheid
bij de plasmadisplays en onder andere
een betere kleurweergave voor PALC,
voorspelt Houben deze noviteit een
grote toekomst. Van de plasmadisplays
zag Houben op de jongste elektronica
beurzen al meer dan honderd stuks in

21 verschillende types. Van het PALC
systeem waren er vijf panelen te zien. Is
zo'n vlakke display wel geschikt voor
een normaal bemeten huiskamer?

'Zeker', stelt Houben beslist. 'Je moet
er net zo ver vanaf zitten als van een

normale TV; anders gaat het effect ver
loren.' En welk systeem zal volgens
Houben het meest succesvol zijn? Zijn
advies is dat Philips beide systemen in
de gaten houdt. De TV-beeldbuis kan
en moet volgens Houben de komende
vijf à tien jaar nog behoorlijk verbeterd
én goedkoper gemaakt worden, opdat
we deze nog minstens vijftien jaar met
winst kunnen blijven verkopen voor
TV en multi-media.

Uitdaging
De bedreiging voor CMT-monito

ren door LCD-varianten schat hij nog
groter in. 'Ze zijn nu al net zo goed of
zelfs beter. Ze nemen veel minder ruim

te in en verbruiken minder energie.
Wanneer deze producten goedkoper
worden, zullen zij de CMT-monitoren
verdringen', meent hij. Gezien de totale
vraag naar monitoren zal dit echter nog
jaren duren. Raakt Houben niet een
beetje moedeloos van de confrontatie
met steeds weer nieuwe ontwikkelingen
waarbij Philips lang niet altijd trendset
tend is? Houben: 'Zeker niet, we heb
ben alle kennis in huis. We moeten

open staan voor nieuwe dingen en zor
gen dat we de aansluiting niet verliezen!
Dat is een uitdaging die behoorlijk wat
werk inhoudt. En dat is juist goed.'
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'Let's make things better ... met uw idee!'

Vijf DCE-ers vallen in de prijzen

Donderdag 6 november vond de fèestelijke uitreiking van de
prijzen plaats. Staand vlnr. Paulo Sella, Khalid Serbout, Rinus
Verheijen en Roei Hendriks. Zittend vlnr. Jan Pero, Toon van
Diessen, Johan van Manen, Piet Giesen en Theo Mans.

Een extra beloning levert meer respons op. Dat bleek duidelijk uit de Philips
Landelijke Ideeën actie, die dit voorjaar werd gehouden. Elke medewerker die in de
maand april een idee indiende bij de ideeënbus, maakte kans op een extra geldprijs.
'Deze actie leverde DCE twee maal zoveel inzendingen op', vertelt ideeën-analist Roei
Hendriks. 'In plaats van de "normale" 20 ideeën per maand werden er nu 47 ideeën
ingeleverd. Vijf hiervan vielen uiteindelijk in de prijzen.'

De Philips Landelijke Ideeënactie
is een initiatief van de Centrale Ideeën

bus Commissie (CIC) van Philips
Nederland. De uitvoering van de actie
ligt bij het coördinatiebureau aan de
Willemstraat. 'Met deze actie beogen
we niet alleen het aantal ideeën en daar

mee de besparingen voor Philips te ver
groten', legt Rien Steenbak van het
betreffende bureau uit. 'Het belangrijk
ste doel van deze actie is de motivatie
en de betrokkenheid van de medewer

kers vergroten. Het idee "we moeten
met z'n allen verbeteren" moet in de

gehele organisatie gaan leven!'

Nieuwkomers
75 Philips-onderdelen namen aan

de landelijke ideeënactie deel. De 120
prijzen varieerden van 1.000, 500, 250
tot 100 gulden. Daarnaast was er een
'nieuwkomersprijs' van 100 gulden
voor medewerkers die de afgelopen drie
jaar geen idee hadden ingediend.
'Hiermee wilden we stimuleren dat niet
alleen de harde kern van inzenders,
maar ook andere medewerkers (weer)
interesse krijgen voor de ideenbus',
aldus Steenbak.

Prijswinnaars
De ideeënactie leverde in totaal

480 goedgekeurde ideeën op, waarvan
zeven afkomstig van DCE. Vijf van de
DCE-inzendingen vielen bij de centrale
loting in de prijzen. Rinus Verheijen
van Phosphors & Multiforms sleepte
250 gulden in de wacht. Zijn collega's
Paulo Sella en Khalid Serbollt wonnen

evenals Theo Mans en zijn drie mede
inzenders van de Centrale Werkplaats
100 gulden. Naast deze prijs kregen
Verheijen en Serbollt als 'nieuwkomers'
bovendien nog een extra prijs van 100
gulden uitgereikt. Ook Johan van

Manen van de

Centrale Werkplaats
ontving de nieuw
komersprijs. 'Maar
Van Manen heeft

nog meer gekregen',
vertelt RoeI. 'DCE

beloonde zijn idee
met maar liefst

1.800 gulden. Zijn
suggestie om ver
schillende externe

opdrachten op één
opdrachtbon te
combineren, levert

de EED namelijk
een besparing van
17.000 gulden op
jaarbasis op.'

Creatieve
groep

Van de winnaars werken twee

medewerkers bij de Centrale
Werkplaats en drie bij Phosphors &
Multiforms. Volgens Roel Hendriks is
dit geen toeval. 'De meeste ideeën
komen uit de produktie. Met name
Phosphors & Multiforms is een creatie
ve groep met veel bruikbare ideen.'

Verbeteringen eigen werkplek
De laatste jaren vertoont het aan

tal ingediende ideeën een lichte daling.
'Maar de kwaliteit blijft gelukkig gelijk',

meldt onze ideeën-analist. Voor de toe

komst verwacht hij zelfs een verdere
afname van het aantal inzendingen.
'Door de invoering van taakgroepen,
"mini-companies" en dergelijke behoort
het verbeteren van de eigen werkplek
steeds meer tot het reguliere takenpak
ket. Deze ideeën zullen daarom in de

toekomst waarschijnlijk niet meer via
de ideeënbus worden beloond.'

Duidelijke afspraken hierover zijn vol
gens Roel nog niet gemaakt. 'Het is
vooral een taak van de leidinggevenden
om aan te geven wat zij wel en niet van
hun medewerkers verwachten.'

Bezoek Y.C. Lo

kritisch maar

constructief

De PPD-staf ontving maandag
3 november hoog bezoek. Y.c. Lo
voorzitter van de Components
Divisie en lid van de Groepsraad
bezocht die dag op eigen initiatief de
PPD. De heer Lo bracht de hele

middag bij de PPD-staf door en stel
de relevante vragen om te kijken hoe
de PPD staat ten opzichte van de
concurrent. Ook nam hij onder meer
een kijkje in de demoruimte op
RAF-I. Na afloop formuleerde de
heer Lo enkele aandachtspunten
voor zijn gastheren van de PPD.
'Doe iets aan je public relations,
ofwel verkoop jezelf. Spreek meetba
re prestatie-indicatoren af, verlies
geen tijd door onderling teveel te
discussiëren en te debatteren en pro
beer sneller te zijn.' Van Wim
Brouwer, sinds 15 oktober manager
van de PPD, mag de heer Lo elke
dag terugkomen. 'Het is een man
waar ik persoonlijk veel respect voor
heb. Hij is kritisch maar uiterst con
structief. '

In de volgende editie van In Beeld
komt Wim Brouwer, de opvolger
van Hans Klomp, uitgebreid aan het
woord.

I
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Miniatuurtrein-bouwer Meijndert van Alphen:

'Voor mij is het pure ontspanning'

Meijndert van Alphen demonstreert tijdens de modelbouw-ten
toonstelling in Den Bosch de fijne kneepjes van het vak.

Hij noemt zichzelf een vreselijke knutselaar. 'Zolang ik me kan herinneren heb ik
een figuurzaag in mijn handen gehad', vertelt PPD-er Meijndert van Alphen. 'Daar
naast ben ik al sinds mijn tiende levensjaar een echte treingek. Deze twee voorliefdes
heb ik gecombineerd in mijn hobby: het bouwen van miniatuurtreinen. I

I

Van Alphen is technisch adviseur
bij het PPD-segment Raster en
Convergentie. Het bouwen van super
kleine treintjes (schaall :87) is voor
hem een echte uitlaatklep. Technische
creativiteit waar ik in mijn werk niet
goed raad mee weet, kan ik in mijn
hobby prima kwijt', legt hij uit. 'Voor
mij is het pure ontspanning. Als ik een
tijdje niets met mijn handen heb
gedaan, voel ik me doodongelukkig.'

'Geloofsgenoten'
Van Alphen ziet duidelijke paral

lellen tussen de ontwikkeling en de
miniatuur/modelbouw. 'Bij een ontwik
kelaar staat het ontwikkelproces cen
traal. Dat geldt ook voor de miniatuur
bouwer. Het maken van een model is

het belangrijkste. Als het klaar is, is de
grootste lol eraf.' Ook zaken als samen
werken, goed kunnen luisteren en het
uitwisselen van technieken komen

zowel in zijn werk als in zijn hobby
terug. 'Ik werk het liefst met anderen
samen', vertelt Van Alphen. 'Daarom
ben ik ook lid van Modelbouwclub
Oost-Brabant in Helmond. Daar vind

ik mijn" geloofsgenoten".'

Niet duur
Meijndert begint altijd met het

maken van een driedimensionale bouw

tekening. Een foto, ansichtkaart of her
innering zijn hierbij vaak zijn enige uit
gangspunt. Zowel het tekenen als 'bou
wen' van een miniatuurobject gaat hem
vlotjes af. Dat zijn technische aanleg
hieraan debet is, beaamt hij volmondig.
'Maar het is ook een kwestie van

gewoon doen en de tijd ervoor vrijma
ken', zegt hij vol overtuiging.
Het bouwen van miniatuurtreinen

hoeft volgens de PPD-er niet duur te
zijn. 'Zo goedkoop mogelijk bouwen, is
juist de sport. Vaak ben je voor een
model niet meer dan een tientje aan
onderdelen kwijt. Een model bestaat
namelijk grotendeels uit karton met
hier en daar wat plastic. Stukjes over
head-sheet zijn bijvoorbeeld prima
ramen.'

Suggestie
Van Alphen beschikt inmiddels

over een uitgebreide collectie zelfge
maakte miniaturen. Variërend van

diverse treinen, een stoomtrammetje,
het voormalige Rotterdamse treinsta
tion De Blaak tot de Leidense kruide

nierszaak van zijn opa uit de jaren '30.
Al deze nostalgische modellen zijn exact
van het origineel nagemaakt. Mgezien
van het formaat zijn ze niet van echt te
onderscheiden.

Ook het feit dat ze van karton zijn, valt
pas bij een zeer nauwkeurige inspectie
op. 'Dat is ook de kunst van deze
hobby', lacht Van Alphen. 'Iets suggere
ren dat in werkelijkheid anders is.'

Demonstratie
De modelbouw heeft zowel lande

lijk als over de gehele wereld een grote
schare trouwe aanhangers. Dit blijkt
ook uit het bezoekersaantal van de

modelbouw-tentoonstelling in Den
Bosch. Maar liefst 40.000 bezoekers

waren hier vorig jaar van de partij. Ook

Meijndert draagt aan zo'n gelegenheid
graag zijn steentje bij. 'Maar wel alleen
als ik iets kan demonstreren. Glazig
naast een vitrinekast staan kijken, is
niets voor mij.'

'Gouden gids'
Zelfs als Meijndert voor zijn werk

op reis is, laat zijn hobby hem niet los.
'Zodra hij 's avonds in zijn hotelkamer
is, zoekt hij in de 'gouden gids' naar de
plaatselijke' model-shops'. Ondertussen
heeft hij al diverse winkels over de gehe
le wereld bezocht. 'Met name in Tokyo
zijn veel goedkope onderdelen verkrijg
baar', weet hij. Niet alleen op zakenreis,
maar ook op vakantie 'reist zijn hobby

mee'. Gelukkig
heeft zijn eega
hier geen proble
men mee.

'Marijke is ook
een echte knutse
laar', vertelt de
modelbouwer.

'Maar dan op het
gebied van
bloemschikken
en tuinen. Als we

s~m~? op vakan
tle ZIJn, staat een
bezoek aan het

plaatselijke trei
nenmuseum, een
botanische tuin
of bloem enten 

toonstelling dan
ook steevast op
ons programma.'
Over een jaar
stopt de PPD-er
met werken. Dat

hij dan meer tijd
aan zijn hobby gaat besteden, staat voor
hem al vast. Meijndert lachend: 'Kom
ik eindelijk eens toe aan al die half-afge
maakte modellen' .

Uitgaanstip
Op dit moment staan een aantal

van zijn miniatuurtreinen in het model
bouwmuseum in Leiden. Een bezoekje
aan dit museum is volgens de minia
tuurbouwer zeker de moeite waard.
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