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PPD-manager Wim Brouwer:

'Met efficiënt werken win je
iedere oorlog'

Wim Brouwer (50) nam 15 oktober de fakkel over van Hans Klomp, als
manager van de PPD. Brouwer verruilde zijn functie als Development Manager bij
Sound & Vision in het tropische Singapore voor deze job in het koude Nederland.
De wisselende seizoenen, de storm en regen van ons klimaat bevallen hem prima,
evenals zijn nieuwe baan. Hoewel nog midden in de oriëntatie-fase heeft hij al
vastomlijnde ideeën waar hij met de PPD heen wil en hoe. Het 'denken in problemen'
moet plaatsmaken voor het 'denken in mogelijkheden '.

'De opdracht van Bernard
Cassanhiol aan de PPD is om de busi

ness-as en de technologie-as te verster
ken', zegt Brouwer. De business-as is in
deze context het ontwikkelen van nieu

we types buizen zoals de 19" CMT en
de helemaal vlakke TVT-buis. De beno

digde technologieën moeten hiervoor
op de plank liggen.'Het hele ontwikkel
proces zal versneld moeten worden',
vindt Brouwer. Het is echter geen
kwestie van meer uren ergens in steken,
maar van efficiënter werken. 'Efficiënter

vergaderen, zorgen dat de planning
gehaald wordt en afspraak is afspraak.
Wanneer deze drie zaken goed worden
nageleefd verdient de PPD bestaans
recht, nu en in de verre toekomst',

volgens Brouwer. 'Nu is het nog te vaak
zo dat we te lang discussiëren alvorens
een beslissing te nemen. En als er dan
een besluit genomen is, dan gaan we
nogmaals afWegen of het wel een goed
besluit was.' Het commentaar van Y.C.
Lo naar aanleiding van zijn bezoek aan
de PPD eind vorig jaar was de nieuwe
manager dan ook uit het hart gegrepen.
Ook Lo, hoofd van de Components
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Divisie wereldwijd, stelde onder meer
vast dat er binnen de PPD teveel tijd
verloren ging met debatteren.

Job-rotation
Bij alles wat we doen moeten we

ons goed realiseren waar de PPD voor
staat. De huidige PPD schreeuwt om
empowerment, om te worden tot een
flexibele en innoverende organisatie.
Brouwer: 'Empowerment heeft als doel
ervoor te zorgen dat medewerkers bin
nen vastgestelde kaders, afzonderlijk en
in zelfsturende teams, de bevoegdheid
krijgen en de verantwoordelijkheid op
zich nemen om zelfstandig beslissingen
te nemen. In zo' n organisatie kunnen
medewerkers hun talenten optimaal
ontwikkelen en zich mede verantwoor

delijk voelen voor datgene wat er in de
organisatie gebeurt.' In zo'n organisatie
zijn de juiste condities van levensbelang,
weet Brouwer uit eigen ervaring. 'Je
kunt alleen je job met plezier doen met
de gewenste output als je ook de
verantwoordelijkheid krijgt die nodig is
om je taak naar behoren uit te voeren.
Het gebeurt nog steeds dat iemand

Wim Brouwer: 'Denken in mogelijkheden '.

wordt geconfronteerd met een bepaalde
planning waar hij of zij totaal geen
invloed op kan uitoefenen, of waarbij
diegene afhankelijk is van wat anderen
presteren. Dit werkt frustrerend.'
Brouwer wil zich persoonlijk inzetten
voor de naleving van deze voorwaarden
en de mensen helpen waar hIj kan om
de aanwezige kennis ten volle te
benutten. Want die kennis is er. Dat

staat als een paal boven water, aldus
Brouwer. Om steeds opnieuw een
positieve bijdrage aan het bedrijf te
kunnen leveren is doorstroom van het

grootste belang, vindt hij. 'Ik begrijp
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PPD gunt familie blik achter het scherm
De medewerkers van de PPD bereidden hun familieleden een warm welkom

op zaterdag 24 januari tijdens de Open Dag PPD. Na deze dag weten ook,de
huisgenoten wat het Bright Phosphor-project (fosforen met hogere lichtopbrengst),
42" colour PALC-display (vlak, ondiep beeldscherm), wet chemical ARAS-coating
(anti-reflectie coating), Top-gun (nieuwe kanon-montage methode) en Shallow TV
(ondiepe beeldbuis) inhouden. Voor elk van deze projecten was een PPD'er aanwezig
om belangstellenden te informeren. Met niet aflatend enthousiasme wist bijvoorbeeld
Sjef van de Heijkant de bezoekers tot de laatste vijf minuten voor sluiten te boeien
met zijn wetenschap over de ARAS-coating.I

Redactioneel

Nieuwe wind in werkgesprek

De meesten van ons hebben hun werkge
sprek inmiddels gehad. Voor het thuisfront:
dat is het gesprek waarin de baas zegt wat hij
vindt van de manier waarop jij je werk doet.
Met daaraan ook een salaris-aanpassing
gekoppeld als je nog in een groeifase zit.
Ook Display Components pasr zijn beleid
hierin aan de huidige rijd aan. Dus: meer
openheid over de manier waarop de beoor
deling [Orsrand komr en grorere verschillen
russen goed en minder goed. En in sommige
segmenten van de PPD wordr de baas al
beoordeeld door zijn medewerkers (zie ach
rerpagina). We hebben dar alles zelf gewild,
als gemeenschap. We vonden het niet langer
juisr om de ondernemers in ons midden her
zelfde re beoordelen als de middenmoot. Lef
moesr beloond worden! En slechte bazen
moesren dar ook maar eens horen. Ik heb her

u aan her begin van dir jaar gezegd: dit jaar is
her jaar van het ondernemen. Bent u niet
tevreden met uw lot, neem het dan in eigen
handen en onderneem iets! Niet zonder

risico, maar bijna altijd mer resultaat.

Frans Tol
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wel dat dit gevoelig ligt omdat door
stroom hier al gauw in verband wordt
gebracht met reorganisatie en "me kwijt
willen". Maar het is een vaststaand feit

dat je na zo'n vier jaar hetzelfde werk te
hebben gedaan, vervalt in een soort
automatisme, waarbij er geen sprake
meer is van meerwaarde. Dan is het

hoog tijd voor job-rotation.'

Vertrouwen
De manager van de PPD houdt

kantoor op RAF-5. Niet omdat hij dit
zo graag wil. Hij zit liever 'midden
tussen het gebeuren', maar deze ruimte
werd hem nu eenmaal toebedeeld. 'Het

Voor de kleintjes was op RAF-l/2
een zaaltje omgetoverd in 'Kinderland' .
Onder professionele begeleiding van de
leidsters van Kinderopvang Eindhoven
konden de jongste bezoekers naar harte
lust knutselen, puzzelen en videootjes
kijken. De durvers konden zich naar
eigen idee laten schminken als vlinder,
lieftallige prinses of gevaarlijke leeuw.
Suzanne Giebelen en Cindy Carprieaux
hielpen een handje mee in deze
gelegenheidscrèche, die in de loop van
de dag werd bezocht door zo'n zeventig
kinderen. Met ballon, kleurtjes en een
Philips-button konden zij weer tevre
den naar huis. De grotere kinderen
konden in een zaaltje computer
spelletjes doen en ook was er speciaal
voor hen een prijsvraag.

Korte tijd
Aan de gemoedelijke sfe~r tijdens

de Open Dag was het niet te merken
dat de organisatie onder hoogspanning
had gewerkt om in een kort tijdsbestek
deze dag tot een geslaagd familiegebeu
ren te maken voor zo'n 1300 bezoekers.

Volgens organisator Bert van den Boom
die als infrastructureel coördinator

werkzaam is bij de afdeling Functional
& General Affairs, werd de tijd extra
kort doordat het verzoek van PPD-
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heeft niet mijn hoogste prioriteit, maar
in de toekomst hoopt ik op een meer
centrale stek.' Veel belangrijker is zijn
opdracht om de PPD nieuw leven in te
blazen. Brouwer heeft er alle vertrouwen

in dat gezien het potentieel waar hij uit
kan putten, het kennisniveau en de
beschikbare mensen dit zeker zal

lukken. Al realiseert hij zich ter dege
dat hij het niet in zijn 'uppie' kan.
Brouwer is zeker van zijn zaak. 'Samen
hebben we hele goede toekomstkansen.
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we
allemaal acht uur per dag efficiënt wer
ken, we iedere oorlog kunnen winnen.'

manager Wim Brouwer vlak voor de
feestdagen kwam, zodat de organisatie
al meteen een aantal werkdagen verloor.
Tijdens de jaarlijkse Innovation Week
worden de nieuwste snufjes op beeld
buisgebied aan de gehele BG en aan een
aantal klanten getoond. Wim Brouwer
kwam op het idee deze expositie ook
voor familieleden van de PPD-ers open

Poldi Beirens toont magnetische
veldlijnen met behulp van ijzervijlsel.

te stellen. Met vereende krachten en de

ervaring die met eerdere Open Dagen
werd opgedaan, wist het team van Henk
van Trigt, ondanks de krappe planning,
deze kleinschalige versie van de grootser
opgezette Open Dag in 1993 tot een
vlekkeloze vertoning te maken.



Hoogste prioriteit 19" CM1=-project

Stuntteam streeft naar super
snelle realisatie

Pieter Stout: 'De 19" CMT is in de shallow-variant net

zo diep als de 17".'

Projectleider Pieter Stout is vol goede moed over het welslagen van het 19" CMT
project. Al is de gevraagde timing van juli '98 wel krap. Een geheel nieuw product ont
wikkelen in amper elf maanden is een forse uitdaging. Wanneer er geen belangrijke
struikelblokken opduiken in de beschikbaarheid van de benodigde technologie, schat
Stout de slagingskans 100%. Met dit nieuwe type buis die als monitor minder ruimte
inneemt op je bureau, hoopt de BG-/eiding een behoorlijk volume te pakken bij de
thuis- en kantoorgebruiker van de Pc.

Eerdere projecten van Stout zijn
het 17 inch Mark II-project en later het
21 "-project. Dit laatste werd gaandeweg
de rit afgeblazen, toen bleek dat in het
professionele segment waarvoor de 21
inch bedoeld is, niet het gewenste volu
me op de wereldmarkt haalbaar bleek.
De prognose was dat de vraag niet of
nauwelijks zou toenemen, terwijl leve
rancier Hitachi deze klanten inmiddels
toereikend bediende. 'De eerste reactie

van de mensen die aan dit project
werkten was uiteraard "jammer", maar
later maakte de frustratie plaats voor
nieuwe motivatie voor een uitdagende
klus als het 19" CMT-shallow project',
vertelt Stout.

Na twee projecten heeft Stout geleerd
hoe zinvol goed werk binnen het
Product Creation Process is. In dit

proces worden voor nieuwe producten
de prioriteiten gesteld, specificaties
vastgelegd en een grove planning
bepaald. 'Je gaat met zijn allen aan de
slag om te kijken naar de technische
mogelijkheden van wat de klant vraagt
en een technisch haalbare planning',
aldus Stout. Vooral de ervaring met het
17" Mark II-project waarin de toen nog

onervaren projectleider werd geconfron
teerd met een onhaalbare planning,
maakten hem een enthousiaste deel

nemer aan PCP. Hij ziet zijn participatie
als een mogelijkheid een vinger aan de
pols te houden met het oog op een
realistische planning en een product
met een winstgevende toekomst.

Hoogste Prioriteit
In eerste instantie werd aan een

andere variant, de negentig graden 19",
gewerkt. Vlak voor de zomer kwam er
vanuit Taiwan het idee om dit nieuwe

type, minder diep of 'shallow' te maken.
Omdat er op dit moment op de wereld
markt een tekort is aan dit soort buizen

en dit als nieuwe trend

wordt gezien. Stout: 'Mede
hierom staat er zoveel druk

op dit project. Philips wil
er zo snel mogelijk mee de
markt op.'
In augustus kreeg het 19"
CMT-shallow-project de
hoogste prioriteit. 'Met juli
1998 als wel erg krappe
streefdatum', stelt de
projectleider. Maar men
was toch al een eind op
weg? Kan men dan niet
ervaring, opgedaan bij
andere projecten vertalen
naar de 19" ? 'Daar waar

mogelijk gebeurt dit ook', stelt Stout.
'Maar het gaat echt om een totaal nieuw
type buis. De 19" is in de shallow
variant net zo diep als de 17". De over
gang naar shallow brengt echter funda
mentele consequenties voor het product
met zich mee. Omdat je uitgeknepen
bent in de specificaties, vergt dit grote
aanpassingen van maar liefst vijftien ver
schillende technologieën. In feite komt
het erop neer dat we in augustus weer
van voor af aan moesten beginnen.'

Stuntteam
Zijn taak is allesbehalve gemakke

lijk omdat de projectleider sterk afhan
kelijk is van de technologie-ontwikke
lingsprojecten van diverse afdelingen.
Toch heeft Stout er alle vertrouwen in

nu zijn project de hoogste prioriteit van
het management heeft gekregen, dat het

gef~rmeerde s~untteam dit project in het
tot war-room gedoopte zenuwcentrum
op RAF -1/2, zal doen slagen.
Een extra stimulans om zoveel mogelijk
in de richting van de gevraagde timing
te komen, wordt gegeven door de mede
deling van BU-Monitors om met ons in
co-design te willen gaan. Stout ziet dit
als een unieke kans. 'Voor het eerst gaan
we een nieuw CMT-product als een van
de eersten introduceren. Tot nu toe

waren wij steeds één van de laatsten.'

Beeldpuntjes •••••••
U kunt uw 'Beeldpuntjes' per ceMail
zenden aan Harrie Trum

(E-mail: trum@comp.snads.philips.nl).

• Van de Open Dag PPD zijn nog
een aantal' 100 jaar CRT' posters
over. Deze kunnen worden opge
haald bij Bert van den Boom,
RAD-p, kamer 19.

• René Flierkens van de PPD

(RAF-I) verzamelt postzegels van
de gehele wereld. Alle exemplaren
zijn welkom!

• Het team van Hans Verspeek
(Fosforen en Multiforms) is
18 januari jJ. als tweede geëindigd

op het ~ationaal Philips Bowling
toernooI.

• PPD-er Pim Luiten zong in
januari voor de vijfde keer mee in
het jaarlijkse operafestival in Ahoy.
Dit keer in de succesvolle opera
Aïda, die door de TROS zal

worden uitgezonden.

I
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Hua Fei-project in Nanjing bijna afgerond

Installatiecondities in China
verre van ideaal

Twee jaar lang is er met man en macht aan gewerkt, maar het einde is nu in
zicht: het Hua Fei-project in het Chinese Nanjing. Het Hua Fei-project is één van de
grootste industriële projecten die PhiliPs ooit heeft uitgevoerd. In Beeld sprak met de
EED-project/eiders en vier EED-monteurs over hun ervaringen met dit Chinese avontuur.

Johan van Gurchom. 'Om dit "pro
bleem" uit de wereld te helpen, hebben
we bij het TVT-2 project zogenaamde
gereedschapsbeheerders ingesteld.'

De geïnterviewden (vlnr): Johan van Gurehom, Peter Pulles,

Ad Michielsen, Marcel van der Horst, Ad Luyten en
Piet van den DijsseL

Het Hua-Fei project bestaat uit
zeven stappen. In de eerste drie stappen,
het zogenaamde 3M-project, is de pro
ductiecapaciteit van de bestaande beeld
buizenfabriek (TVT-l) uitgebreid tot 3
miljoen beeldbuizen per jaar. Hiervoor
zijn onder andere twee black matrixlij
nen en een productielijn voor de 51 FS
NN geïnstalleerd. In de vierde stap is
een nieuwe CMT-fabriek gebouwd met
twee 14" productielijnen en in stap vijf
een nieuwe TVT-fabriek (TVT-2) met
twee productielijnen voor de 29"SF.
In stap zes en zeven tenslotte is de
bestaande kanonnen- en spoelenfabriek
met een aantal nieuwe typen uitgebreid.

Lang van huis
Op dit moment is het installatie

werk van het Hua Fei-project bijna
afgerond. 'Lijn 1 van TVT-2 is in de
proces commissioneringsfase (testfase)
en lijn 2 is in de opbouwfase' , vertelt Ad
Michielsen, EED-projectleider voor de
projecten 3M en TVT-2. Evenals Marcel
van der Horst, EED-projectleider voor
de projecten CMT en Componenten
(maskers en kanonnen), is hij blij dat
het einde in zicht is. 'Het is een gewel
dige ervaring geweest en we hebben er
ontzettend veel van geleerd, maar het
was zeker niet eenvoudig.' Met name het

vaak en lang van huis zijn, viel de twee
projectleiders op den duur niet mee. Dat
gold ook voor de monteurs van de EED.
Tweederde van alle EED-monteurs

werkte voor kortere of langere tijd in het
Chinese Nanjing. Frans Sanders, hoofd
van de EED-werkplaats, berekende dat
zij allen tezamen begin dit jaar al ruim
900 manweken in het Verre Oosten

hadden doorgebracht.

Koud, vies en lawaaierig
'Het was voor de meeste monteurs

een echte verschrikking', volgens
Michielsen. 'Bij aankomst in Nanjing
troffen ze een fabriek aan die geheel op

zijn kop stond.' De
monteurs kunnen

hier over meepraten.
'Het was er koud,
klam, stoffig, vies
en ontzettend

lawaaierig', vertelt
mechanisch mon

teur Ad Luyten.
'Bovendien stond
onze ruimte vol met

andere equipment,
die eerst moest

worden verplaatst.'
Van een ARBO-wet
hebben ze in China

volgens Luyten nog
nooit gehoord.

'Terwijl wij bezig waren met de opbouw
van onze equipment werd in de rest van
het gebouw driftig gesloopt. Vallend
puin en grote gaten in de vloer leverden
soms levensgevaarlijke situaties op.'
'Bovendien zorgden de tocht en de kou
in de fabriek ook nog voor de nodige
zieken', vult elektrisch monteur Peter
Pulles aan.

Ook het zoek raken van gereedschap
leverde problemen op. In totaal is voor
veel geld gereedschap spoorloos
verdwenen. 'Dit betekende niet alleen

een financiële strop, maar ook flink wat
oponthoud', aldus mechanisch monteur

Drie maanden vertraging
Naast de slechte werkomstandighe

den viel ook de toegezegde Chinese hulp
enorm tegen. 'Wij hadden een beperkt
aantal monteurs ingepland, omdat de
Chinezen (Se buro) de equipment
zouden installeren', vertelt Michielsen.
'Onze rol zou beperkt blijven tot super
visie en ondersteuning.' De praktijk
pakte voor de EED-ers echter anders uit.
De Chinezen hielpen wel met het
sjouwen en uitpakken van de equipment,
maar bij het installatiewerk bleek dat het
aantal met voldoende kennis van zaken
niet toereikend was, aldus Michielsen.

Hierdoor was de EED genoodzaakt
meer monteurs in te zetten. Gezien de

hoge workload binnen de EED en de
grotere vraag naar monteurs, werd
besloten om grote equipmentdelen door
derden te laten ontwerpen en bouwen.
De consequentie was dat het gebrek aan
'beeldbuizen productiekennis' een
ongunstige invloed had op de equipment
en de installatie daarvan. Al deze

tegenvallers leverden het 3M-project
drie maanden vertraging op. Michielsen:
'Hierdoor is de productie in de TVT-l
fabriek pas in juli '97 van start gegaan.'

Ervaring met DAPON
Ook bij het CMT-project liepen de

medewerkers tegen een aantal problemen
aan. 'Door de vertraging bij het 3M
project waren er voor ons in het begin
onvoldoende mensen beschikbaar',

vertelt projectleider Marcel van der
Horst. 'Bovendien konden we pas later
starten met onze installatiewerkzaam

heden, omdat het gebouwen de utilities
(water, gas en licht) op de afgesproken
datum nog niet klaar waren. Ook
beschikten we over te weinig getrainde
operators en onvoldoende componen
ten.' Ondanks deze tegenslagen is de
installatie voorspoedig verlopen. Buiten
de zes weken vertraging bij de aanvang
van de installatie is er verder geen
oponthoud geweest, hetgeen een
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compliment is voor de monteurs die
onder moeilijke omstandigheden
hebben moeten werken. Van der Horst
denkt dat dit mede te danken is aan het

feit dat zij dezelfde lijnen al eerder in
Dapon (Taiwan) hebben opgebouwd.
De in het contract gestelde doelen voor
output en yield zijn redelijk snel
gerealiseerd, aldus Van der Horst.
Het management heeft daarom hogere
targets gesteld voor de output van beide
productielijnen.

Output 3M nog onder de maat
Bij het 3M-project verloopt de

productie op dit moment nog niet hele
maal volgens plan. Met 3000 in plaats
van de geplande 4000 beeldbuizen, is de
output nog wat onder de maat. De oor
zaken zijn voor Michielsen duidelijk. 'In
tegenstelling tot de CMT-lijnen moest
de productielijn in TVT-1 in een te klei
ne ruimte worden geplaatst, waardoor
onderhoud bemoeilijkt wordt. Ook is de

Slechte installatiecondities in Hua Fai.

inleerperiode van het beperkte aantal
onderhoudsmonteurs langer dan
gepland, hetgeen meer storingen en
herhaling hiervan met zich meebrengt.'
Daarnaast is besloten dat support van de
EED langer noodzakelijk is om de
equipment, met de afgesproken
improvements, naar een optimaal
niveau te brengen en tevens de lokale
onderhoudsorganisatie te ondersteunen.

TV1=-2project
Het derde onderdeel van het

Hua-Fei-project de TVT-2 fabriek
verloopt tot nog toe wel zoals gepland.
'De installatiecondities zijn bij dit
project ook aanzienlijk beter', aldus
Michielsen. 'Het gebouw was al groten
deels klaar, gas, water en licht waren al
aanwezig en het was er veel schoner.' In
september 1997 startten de monteurs
met de installatie van de equipment in
de TVT-2 fabriek. Half februari ging
lijn 1 van start en half april volgt lijn 2.

Nooit nee
Wanneer de projectleiders en de

monteurs terugkijken op het Hua Fei
project zijn ze het over één ding roerend
eens: met de Chinezen samenwerken, is

geen eenvoudige klus. Door de taal
barrière, maar met name door het

verschil in cultuur. 'Een Chinees zegt
nooit "nee"', legt Van Gurchom uit.
'Nee is in de Chinese cultuur onbeleefd

'Puik staaltje logistiek geeft veel voldoening'
'Alles wat we voor Hua Fei verstuurd hebben, is goed aangekomen.' Customer

Officers jan van Rooij en Mario Smulders ondersteund door jeroen Smolders van
Logistics &temal Affairs zijn apetrots op dit resultaat. En dat mag ook wel. Ook
logistiek gezien waren de drie projecten TVT-I, CMT en TVT-2 in Hua Fei een
reusachtige klus. Liefst 6600 collies met een gezamenlijke inhoud van 30.000 m3, te
vergelijken met zo'n zestig royale herenhuizen, werden foutloos bezorgd op de }obsite'
in Hua Fei. Het is volgens Van Rooij en Smulders mede mogelijk gemaakt dankzij de
fantastische inzet van de EED-secties, de logistieke mensen in China en de ingehuurde
vervoersbedrijven DAM CO-Maritiem, IOC Roosendaal en SAGA-AIR.

Toen tijdens het TVT-1 project
en het CMT-project het TVT-2 project
moest worden opgestart, werd het werk
teveel voor één customer officer.

Smulder's collega Jan van Rooij werd
ingeschakeld. Volgens Van Rooij, die
eerder onder meer ervaring opdeed bij
het Dapon-project in Taiwan, luistert
de logistieke planning voor China veel
nauwer dan voor Taiwan. 'Slechts twee

maal per week gaat er een vlucht naar
China, terwijl op Taiwan dagelijks
vluchten worden uitgevoerd. Een dag

later aanleveren door de EED kan een

week later bezorgen inhouden.' Ook
bemoeilijken de stringentere regels van
de Chinese overheid een soepele logis
tiek. Hij heeft dan ook veel waardering
voor de werkwijze van Smulders.
Gedurende de projecten heeft het
verbeteren van de logistieke voortgang
steeds volledige aandacht gehad, wat
onder meer heeft geresulteerd in
dagelijks overleg met de secties van de
EED om zo alert mogelijk te kunnen
reageren op wijzigingen als maten,

gewichten,
aantallen ete.

Men probeert
zoveel mogelijk
per boot te
vervoeren aan

gezien vliegen
plus minus tien
maal duurder is:
'We hebben

geadviseerd om
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avonden en weekenden door te werken

om gemaakte planningen en _
reserveringen met de vervoerder na te
kunnen komen, mede met het oog op
de installatieplanning' , aldus Van
Rooij. Met andere woorden: niet alleen
de snelheid is belangrijk maar ook de
kosten. In totaal omvatten de projecten
1,2 miljoen kilo luchtvracht en
3,4 miljoen kilo zeevracht. Van Rooij:
'Hoe meer we per boot kunnen
vervoeren, hoe goedkoper we uit zijn.'

Vervolgprojecten
Nu de projecten zo goed als

afgerond zijn, beijveren de twee
logistiek managers zich nog met de
levering van installatiematerialen,
meet- en afstelapparatuur en met de
financiële afWikkeling van Hua Fei.
Hierna zullen zowel Van Rooij als
Smulders in de Asian regio werkzaam
blijven als logistiek verantwoordelijken
ten aanzien van vervolg- en nieuwe
projecten in China en Taiwan. Want,
daar zijn ze het alle twee over eens; 'Er
gaat niks boven logistiek al moet je er
wel een beetje gek voor zijn. Het is veel
draven en drammen. Het brengt een
hoop stress met zich mee, maar het
geeft ook een enorme voldoening als
het weer gelukt is om alles op tijd en
tegen een scherpe prijs op de juiste
plek van bestemming te krijgen.'



en betekent gezichtsverlies.' Ook beslis
singen nemen is volgens collega Pulles
niet hun sterkste kant. 'Er heerst een

ontzettende hiërarchie. Je merkt ook
duidelijk de invloed van het communis
me. Iedereen schuift de verantwoording
af op degene die boven hem staat. Dit
betekent uiteindelijk dat één man in de
top alle beslissingen neemt.'

Ratten en slangen
Ondanks de tegenslagen en de

lange werkdagen hebben de EED-ers het
in China ook erg naar hun zin gehad.
Hun hotel was van alle gemakken
voorzien. 'Biljart, bowlingbaan, vijf
restaurants en sinds kort een zwembad',
somt mechanisch monteur Piet van den

Dijssel op. Het eten was volgens de
monteurs goed en niet extreem duur.
'Maar je moet niet teveel nadenken bij
wat je eet, want bijna alles wat beweegt
wordt in het eten verwerkt. Van honden,

slangen tot ratten.'
Ook aan het vele lijfelijke contact
moesten de EED-ers wel even wennen.

'Mannen lopen gewoon hand in hand
en hangen voortdurend tegen elkaar
aan', lacht Pulles.

Zeggenschap
Op dit moment is het mega-pro

ject bijna afgerond. Toch zal er nog gere
geld EED-hulp nodig zijn voor nazorg
en ondersteuning. Vervolgprojecten die
op stapel staan zijn: Ombouwen van één

van de CMT-lijnen van 14" naar 15" en
voor de TVT-2 wordt al een ombouw

pakket voorbereid naar 27V. 'Maar voor
dat we hier mee starten, moeten er eerst

betere afspraken worden gemaakt', aldus
Van der Horst. 'Philips heeft op dit
moment 55% van de Hua Fei-aandelen
in haar bezit. De Chinese cultuur

bemoeilijkt de vertaling van dit meerder
heidsbelang in proportionele zeggen
schap. We moeten ons realiseren dat we
in een gemeenschap opereren met eigen
regels en normen. Daarbij zijn taal en
contactpatronen een belangrijke factor.'
Van der Horst verwacht dan ook dat

voordat Hua Fei in alle opzichten aan de
Philips-normen beantwoordt, er nog
veel water door de Yangtze zal stromen.

Open SAP-systeem voor
iedereen

Vlnr. Wilbert van der Eyk, prijswinnaar René van Heertum,
Ria Lambrechts, Bart Molhoek en Han Gijsbers.

Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van het SAP R/3- project. Primair

6 is de overstap naar 'Systemen, Applicaties en Producten' bedoeld ter vervanging van
verouderde informatiesystemen. Projectmanager Han Gijsbers noemt hiervoor drie
redenen: De komst van het jaar 2000, de introductie van de euro en de vervanging
van de verouderde computers.

'Maar dat is niet het enige', aldus
Gijsbers. 'Secundair stelt SAP ons in
staat om organisatorische verbeteringen
te bewerkstelligen. Nu is het nog zo dat
systemen gescheiden van elkaar zijn.
Dan is het moeilijk om informatie aan
iedereen ter beschikking te stellen die
niet direct verantwoordelijk is voor een
bepaalde taak. SAP is een open systeem,
waarin alle informatie voor iedereen
beschikbaar komt.' Deze informatie

betreft zo ongeveer alle bedrijfs
processen zoals: Financial Accounting,
Inkoop, Material Handling, Productie
Planning, Verkoop en Distributie en
Financieel Project Management.
Gefaseerd zullen alle onderdelen van

DCE zoals: Basic Technology Glass,
Central Gun Factory (CGF), Large
Flat Displays (LFD), Phosphoren,
Multiforms & Chemicais, PPD en de
EED overgaan op het SAP-systeem.
Tevens wordt SAP R/3 geïmplemen
teerd bij staf diens ten zoals Finance
& Contro!, Purchasing, Material
Handling, BG Headquarters, Key
Components en de Regio Europa.
Later zal het resultaat van de SAP R/3

implementatie als uitgangspunt

gebruikt worden voor implementaties
bij de overige DC Key Components
fabrieken. De naam voor dit project,
Euromill (euro en millenium), werd
bedacht door René van Heerturn van
de PPD die hiervoor beloond werd

met een prijs van f1. 250,-.

t'lanning
Gijsbers is uitgesproken

enthousiast over de mogelijkheden van
het SAP R/3 project. Gijsbers verwacht
rond 1 mei van dit jaar de implemen-

tatie voor Finance & Control rond te

hebben en op 1 oktober alle onderdelen
van Logistiek en Planning Manu
facturing en Management Accounting.
Voor de implementatie van SAP R/3 bij
DCE wordt samengewerkt met KPMG
en Origin. De consultants van KPMG
leveren de methodiek en zorgen voor de
inrichting van het systeem, maar de
organisatie zelf is eigenaar van het
systeem en verantwoordelijk voor de
resultaten. Deze resultaten worden

bepaald door de informatie die de
organisatie aan de
consultants verstrekt.

Gijsbers weet zich
inmiddels gesteund
door vijf werkgroep
leiders. Te weten: Erik
van Beeck Calkoen,

Wilbert van der Eijk,
Marco Evertse,
Willem Fransen en
Kees Herrnes.

Gijsbers: 'Het is
echter zonneklaar dat

het belang van het
project voor de hele
organisatie niet alleen
de inzet vergt van de

directe projectmedewerkers, maar
tevens ondersteuning vraagt van
iedereen binnen DCE. Alleen dan kan

SAP R/3 een maximale output leveren.'
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TTC-manager Herman Nortier:

'Na de klap is het hoog tijd
voor revitalisatie'

'Van oorsprong was de Proeffabriek dé beeldbuizenfabriek, met een top
productie van I miljoen stuks per jaar. De mensen hebben de ontmanteling van de
fabriek in een aantal reorganisaties zien gebeuren. Nu wordt er van een deel van hen
gevraagd, vol overgave te werken aan de nieuwe opdracht van het Technology Trial
Centre (TTC). Zoiets gaat niet vanzelf' Herman Nortier, vanaf I juli 1997 manager
van TTC, heeft daar begrip voor. 'Maar we moeten verder. Het is hoog tijd voor
revitalisatie.' Een nieuwe naam, een aangepast logo, een missie én een BG
investeringsbudget van 8,5 miljoen bieden stimulerende vooruitzichten.

genomen. Daarnaast wil men door het
werken aan Manufacturing Excellence
komen tot verbeteringen. De idee
hierachter is om de creativiteit op de
werkvloer te mobiliseren door de

instelling van kleine herkenbare
operatoreenheden of minicompanies
met een eigen Groeps Werk Overleg.

Op het moment van Nortier' s
aantreden, verkeerde de PF midden in

een reorganisatiefase waarbij het aantal
medewerkers meer dan gehalveerd werd
tot negentig. Geen mens die Nortier op
dat moment zal hebben benijd. Hem
wachtte immers de taak om de lopende
commerciële verplichtingen af te ronden
en daarnaast de Modelshop op te
starten, die al gauw TTC werd gedoopt,
omdat deze naam de lading beter dekt.
Nortier: 'We praten immers niet alleen
over modellen bij het ondersteunen van
de PPD, maar ook over de ontwikkeling
van nieuwe producttechnologieën en
processen op basis van proeven en
toepassing van materialen.'

Waardering
De commerciële verplichtingen

hoopt Nortier omstreeks maart te
hebben afgerond met de bestaande
bemanning. Ondanks het feit dat een
groot deel van de mensen wist dat zij
ontslagen zouden worden, hebben zij
zich toch tot het uiterste 'ingezet. 'Zij
verdienen hiervoor beslist een groot
compliment,' aldus Nortier. 'Zonder
hun bijdrage zou dit niet mogelijk zijn
geweest.' Maar ook van de mensen die
blijven, wordt nogal wat gevraagd. In de
toekomst zal iedereen op verschillende
werkplekken worden ingezet, afhanke
lijk van het werk dat zich voordoet.
'Ieder zal een groter deel van het werk
moeten kunrien. Hierdoor wordt het

werk moeilijker, maar ook een stuk
interessanter', volgens Nortier. Wordt
dit ook financieel beter gewaardeerd?
'Dit is niet ons hoofdaandachtspunt',
aldus Nortier, 'maar op termijn mag je
verwachten dat andere eisen aan oplei
ding en een bredere inzetbaarheid en
aantoonbare ervaring zullen leiden tot
aanpassing in waardering van functie.'

Missie
Inmiddels is de nieuwe uitdaging

van TTC vastgelegd in een missie: TTC
geeft als integraal onderdeel van PPD
zijn klanten, de IPC's, ondersteuning bij
de ontwikkeling van nieuwe product
technologieën en processen op basis van
proeven. Deze ondersteuning kenmerkt
zich door kostenbewustzijn en is
ingesteld op snelheid en continuïteit om
een korte 'time to market' te realiseren

van nieuwe en afgeleide producten.
Dit overeenkomstig de BG strategie en
weergegeven in de diverse ontwikkel
plannen. Wij willen in samenwerking
met de PPD-segmenten en de IPC's
binnen de BG de eerste positie innemen
bij de realisatie van robuuste processen
en productontwerpen.
Zoals uit deze formulering van de
algemene doelstelling duidelijk wordt,
wil Nortier niet alleen aangeven dat
TTC de PPD ondersteuning biedt,
maar dat ook snelheid en kosten

belangrijke aandachtspunten zijn.

Manufacturing Excellence
Een andere taak voor TTC is te

zorgen voor continuïteit van de hier
aanwezige kennis. Nortier: 'Wat dit
laatste betreft, zitten we momenteel in

een proces om kennis en ervaring over
te dragen.' Voor 1998 zal het streven
gericht zijn op: een goede uitvoering van
de herstructurering, verbetering van de
kwaliteit van de proevenuitvoering, het
beheersen van de operationele kosten,
het vergroten van het lerend en verbete
rend vermogen, het vergroten van de
betrouwbaarheid van gegevens en het
opzetten en implementeren van een
milieuzorgsysteem. Voor elk van deze
activiteiten is één verantwoordelijke
'eigenaar' aangewezen. De voortgang
hiervan wordt periodiek onder de loep
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Brede inzetbaarheid maakt het werk

volgens Nortier een stuk interessanter.

Open Communicatie
Als de top vijf waarden bij de

uitvoering van de missie noemt Nortier
in deze volgorde: klantgerichtheid,

~emoti,:eerde medewerkers, .kw~liteit,
mnovatle en open commUlllCatle.
Nortier hecht veel waarde aan de open
heid in communicatie. Dit is immers

éé.l}van de peilers om 'zin in je werk te
he,i;)ben'. Zijn ervaring is dat 'als je de
mensen hiertoe gelegenheid geeft, er
veel op gang komt.' Evenals zijn
voorganger Marco Ottolini, noudt ook
Nortier Vrijdagochtendgesprekken in
groepen van vijf waar de reorganisatie
aan de orde wordt gesteld. Ook vinden er
geregeld zogeheten Visiebijeenkomsten
plaats, waarbij steeds alle medewerkers
betrokken zijn en uitwisseling van
ideeën kan plaatsvinden. Daarnaast
beschikt TTC over een driewekelijks
verschijnende periodiek 'Infomagazine' ,
dat in eigen beheer wordt geproduceerd.

I



'Reversed Appraisal'

Ook bazen kunnen van
kritiek leren

Rob Hartman (l) en Larisa Camfferman (r) bekijken de
resultaten van de leiderschapsenquête.

In ons land beoordelen 'bazen' doorgaans hoe hun medewerkers functioneren.
In Amerika vindt echter ook het omgekeerde proces plaats. Volgens segmentleider
Glass & Coatings Rob Hartman vormt 'reversed appraisaJ' zelfs een vast onderdeel
van elk Amerikaans functioneringsgesprek. Inmiddels zijn ook bij de PPD-segmenten
ACDISystems en Glass & Coatings de kwaliteiten van de leiders uitgebreid door hun
medewerkers onder de loep genomen.

I

Het plan voor een zogenaamde
leiderschapsenquête was volgens Larisa
Camfferman, Industrial Engineer bij
ACD/Systems, al eerder door groeps
leider Frans Verkooijen opgepakt.
Maar ook het Employee Motivation
Survey toonde de behoefte van de
medewerkers aan een dergelijk
onderzoek.

Anoniem
Samen met intern communicatie

manager Stefan van Hulst ontwikkelde
Larisa een anonieme vragenlijst waarop
medewerkers hun positieve en
negatieve kritiek op hun baas konden
noteren. 'Het is ontzettend belangrijk
dat de vragen in de enquête aansluiten
bij datgene wat de medewerkers
belangrijk vinden in een leider', legt
Larisa uit. 'Daarom hebben we bij het
opstellen van de enquête de mede
werkers vooraf uitgebreid naar hun
mening gevraagd. Uiteindelijk leverde
dit een enquête met 27 vragen op,
geclusterd rond de categorieën:
'erkenning', leiderschap op maat',
'communicatie', 'kwaliteit van het
werk' en 'inspirerend leiderschap'.

Verbeterplan
Maar liefst ruim 70% van de

medewerkers stuurde de vragenlijst
retour. 'Ook bij de bespreking Varhh..~
resultaten zijn de medewerkers uitvoe
rig betrokken geweest', vertelt Larisa.
'Gezamenlijk hebben we voor elke
leider een lijstje met kritiekpunten
opgesteld. Dit lijstje dient als basis
voor zijn persoonlijk verbeterplan.
Bovendien worden de resultaten van

de enquête ook meegenomen in zijn
eigen beoordelingsgesprek. '

Concrete kritiek
Kritiek geven is moeilijk, maar

zelf kritiek ontvangen is vaak nog

moeilijker. Hoe gaan de leiders hier
mee om? De groeps- en afdelingsleiders
staan volgens Larisa vierkant achter de
enquête. 'Deze enquête geeft hen een
prima beeld van de sterke en minder
sterke kanten van hun eigen leider
schap.' Met name concrete kritiek
punten stellen de leiders volgens haar
bijzonder op prijs. 'Daar kunnen ze
direct mee aan de slag. Er was zelfs een
groepsleider die vond dat hij een te
positieve beoordeling had gekregen.
Hier kan ik niets mee, luidde zijn. ,
eerste reactle.

Opvallende conclusies
Zowel bij ACD/Systems als bij

Glass & Coatings zijn de beoordelin
gen inmiddels afgerond. De reacties op
de enquête waren voor beide segmenten
vrij divers. Toch zijn er enkele opval
lende conclusies
te noemen. Zo

kreeg de stelling
'de leider is

eerlijk' uit de
categorie' inspire
rend leiderschap'
een zeer positieve
beoordeling. Uit
de antwoorden

van de categorie
'erkenning' blijkt
dat de mede
werkers over

het algemeen
tevreden zijn over
de mate waarin
hun Dazen hen

van waardering en
dank voorzien.

har met

extraatjes in de
vorm van bijvoorbeeld een bon voor
de personeelswinkel kunnen zij wel
wat scheutiger zijn, luidt het oordeel.
Ook over de informatievoorziening

baas-medewerker zijn de ondervraagden
over het algemeen content. Eén ding
kan volgens hen echter beter: leiders
moeten meer feedback vragen over
hun eigen gedrag.

Minder reizen
Als afdelingsleider behoorde

Rob Hartman van Glass & Coatings
tot één van de 'slachtoffers'. Bij zijn
beoordeling sprongen de punten
lonvoldoende bereikbaarheid' en 'een

te grote afstand tot de medewerkers'
er duidelijk uit. 'Beide zaken staan nu
hoog op mijn verbeterlijstje', aldus de
afdelingsleider. 'Ik probeer in de toe
komst minder lange reizen te maken
waardoor ik vaker persoonlijk aanwezig
kan zijn. Ook ga ik meer bezoeken
brengen aan collega' s en medewerkers.'

Handleiding
Tweederde van de PPD-leiding

heeft inmiddels een beoordeling achter
de rug. Met kleine aanpassingen is deze
enquête echter ook prima bruikbaar in
de rest van de organisatie. Voor geïnte
resseerden heeft Larisa alle ins en outs

op overzichtelijke wijze op papier
gezet. Deze handleiding en een
voorbeeld-enquête kunnen bij haar
worden opgevraagd, telefoon 87059.
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