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Personeelsmanager Karel Heylen:

'Employability is een noodzaak'

Karel Heylen: 'Een medewerker moet aan z'n eigen
marketing werken. '

'Ure-time employment oftewel een baan voor het leven, is er niet meer bij.
Iedere werknemer zal aan zijn eigen aantrekkelijkheid moeten werken op de arbeids
markt. Primair binnen, maar ook buiten de organisatie. De werkgever moet de
middelen aanreiken om kansen te creëren voor de medewerker. Dit is in het kort

waar het bij "employability" om draait', aldus Karel Heylen, Personeelsmanager DCE.
'Vooral de jonge werknemer spreekt mobiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid aan, zo
blijkt. Bij de oudere garde ligt dit iets moeilijker. Al is er -zeker vergeleken met de
Centurionperiode- wel een kentering te bespeuren.'

Naar aanleiding van de geringe
bereidwilligheid van de Philipswerk
nemer om elders een job te accepteren
èn de moeilijkheden die de bemidde
laars ondervonden bij de herplaatsing
van de werknemer boven 45 jaar, bracht
de Personeelsdienst van Philips al
tijdens Centurion op het idee van
employability. Employability vergt een
wederzijdse verantwoordelijkheid tussen
de individuele werknemer en werkgever

Philips Components B.V.
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voor het creëren van
een situatie waarin de
individuele werknemer

aantrekkelijk blijft voor
de interne en externe
arbeidsmarkr. Dit

vraagt van de werkne
mer een 'éducation

permanente', een
voortdurende bereid
heid om zichzelf te ont
wikkelen. 'Maar buiten

deze opleidingsbereid
heid en kwalitatieve

inzetbaarheid speelt
ook de kwantitatieve
inzetbaarheid een rol',
stelt Heylen. 'Is
iemand flexibel inzet

baar, is hij bereid in deeltijd te werken
of op projectbasis voor bepaalde tijd?
Hebben we daar als organisatie ook vol
doende over nagedacht? Of kennen we
enkel de traditionele driedeling uitzend
kracht -tijdelijk contract-vast dienstver
band? Met andere woorden: als

management zullen we ook creatief
dienen te zijn om employability in een
contract in te vullen.' Ook verwacht

Heylen van een medewerker dat hij of

zij functioneel en geografisch mobiel is.
Een enkele reistijd tot 1 uur acht
Heylen overkomelijk, maar Philips is
groter dan Eindhoven. Voor hoger per
soneel geldt de wereld als mogelijke
standplaats, vindt hij. 'Al zijn er
natuurlijk fases in iemands leven dat hij
vanwege schoolgaande kinderen of
andere verplichtingen even minder
flexibel is.'

Afspraken
Maar employability is geen pure

Philips aangelegenheid. In de sociaal
economische discussie tussen overheid,

werkgevers en werknemers is employa
bility zelfs een 'hot item'. Heylen weet
dat dit begrip ook de gespreksagenda
tussen CAO-partijen voor de onderhan
delingen voor 1998 bepaalt. Hij ver
wacht dat er in de toekomst structurele

afspraken gemaakt worden met de men
sen, waardoor ze om de drie à vijf jaar
van baan wisselen. Dat kan verticaal,
maar ook horizontaal. Ook zullen er

afspraken gemaakt worden over oplei
ding en ontplooiing van de werknemer.
Dit vraagt wel een groot stuk initiatief
van de medewerker zelf. Diegenen die
daar geen zin in hebben, komen zichzelf
volgens Heylen zeker tegen. 'Je móet
aan je eigen marketing werken, wil je
plezierig blijven werken.' Al realiseert
hij zich wel dat dit met name geldt voor
de CAO-B medewerkers. Voor CAO-A

medewerkers ligt het een beetje anders.
Heylen: 'Zij kunnen wel horizontaal
roteren in de zogeheten mini-compa
nies.'
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DCM definitief exit voor PPD

Database IRIS officieel
de lucht in

De database IRIS (interactive responsive information system) is begin april door
Wim Brouwer (manager PPD) officieel opengesteld voor gebruik in de PPD. Volgens
projectmanager Pim Luiten, betekent dit een flinke sprong voorwaarts naar de invoering
van TPI, de technische product- en proces-informatie bij Display Components. 'Maar
hiermee zijn we er nog niet', aldus Luiten. 'Tot op heden lag het accent vooral op de IT
problematiek. Deze problemen hebben we nu onder de knie. We moeten nu zorgen
dat iedereen het ook gaat gebruiken.' Volgens Luiten werkt nu nog een te klein aantal
mensen met IRIS. Dit moeten er volgens hem veel meer worden. Ter ondersteuning van
de gebruiker is er een helpdesk ingericht op kamer 4 van RAD-I /2 die bemand wordt
door: Michel Grijsee/s en Bep Verkaart. Zij zijn bereikbaar onder nummer 88111.

Veni, vidi, foetsie
Nu IRIS in de lucht is en de mees

te kinderziektes overwonnen zijn, heeft
Luiten met een gerust hart afscheid
genomen van Philips. Luiten werkt
inmiddels als consultant bij MIS, een
adviesbureau op het gebied van product
data management. Het implementeren
van IRIS binnen de hele organisatie
behoort tot het takenpakket van zijn
opvolger, Nico Verstegen. Om de
over-gang zo soepel mogelijk te laten
verlopen, zal Luiten nog enkele weken
het TPI-project op contractbasis onder
steunen.

grammeren van DCM. 'Dat is er nu
niet meer bij. Maar men krijgt er ook
iets voor terug. Als we straks met elkaar
gekoppeld zijn, is er sprake van een uit
wisselbare, wereldwijde applicatie.'

Aantrekkelijke werkgever
Persoonlijk heeft de personeelsma

nager Philips altijd ervaren als een aan
trekkelijke werkgever, juist vanwege de
mogelijkheden die het bedrijf biedt om
jezelf te ontwikkelen. Begonnen in de
techniek bij productontwikkeling, stap
te hij na een aantal jaren over op een
O&E functie om vervolgens als
Trainingsmanager aan de slag te gaan.
In zijn huidige functie van personeels
manager nam hij een groot deel van de
taken van Rinus van Dijk over.

gevenden leren om tijdens de werkge
sprekken, of liever nog tijdens aparte
loopbaangesprekken, de (verborgen)
ambities of carrièrewensen van iemand

boven tafel te krijgen om daar vervol
gens aan te gaan werken.

Niet afwachten
'Maar er is meer werk aan de win

kel', legt Luiten uit. 'Voordat IRIS
daadwerkelijk gebruikt kan worden als
wereldwijde database voor informatie
over door ons gemaakte producten en
processen, moeten alle deelnemers met
elkaar gekoppeld worden.' Luiten ver
wacht dat dit deze zomer gerealiseerd
kan worden, zodra de meer gebruiks
vriendelijke versie IRIS4 beschikbaar is.
Tot die tijd adviseert hij de sites waar
IRIS geïnstalleerd is zoals: Chungli in
Taiwan, Dreux, Ottawa en Washington
(UK), niet een afWachtende houding
aan te nemen, maar alvast te zorgen
voor het lokale beheer van hun eigen
database. Dit geldt overigens ook voor
de PPD zelf. Volgens Luiten is de PPD
in het verleden een beetje verwend door
de vrijheid van het in eigen beheer pro-

Loopbaangesprekken
Is Heylen niet bang dat Philips

investeert in goede mensen, die dan
elders emplooi vinden? 'Om een even
wichtig personeelsbestand te krijgen is
instroom, doorstroom en uitstroom

nodig. Nu zijn het vooral de jonge
mensen die zich aangesproken voelen
door employability. Bij hen is het zo dat
we moeite moeten doen om ze te belet

ten te snel te jobhoppen.' Heylen ver
wacht dat ook de medewerker met een

relatief lange diensttijd binnen een jaar
of vier voldoende' employable' wordt
door cursussen op het gebied van job
rotation zoals die nu al bij de PPD
gegeven worden, de wereldwijde vacatu
rebank op Lotus Notes en een mobili
teitscentrum op dit erf. Speciale 'career
councelling' trainingen zullen leiding-
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Peter Sijtsema, manager Product Strategy & Planning:

'Nauwere samenwerking ontwikke
ling en marketing harde noodzaak'

Kennis, kwaliteit en een goede service. Dat zijn de punten waarop Philips
Display Components volgens Peter Sijtsema, manager Product Strategy & Planning,
altijd zeer sterk heeft gescoord. 'Ons kwaliteitsimago is zondermeer goed', weet
Sijtsema. 'Maar in de huidige markt is een goed imago al/één niet meer voldoende.
Deze markt is zo verzadigd dat de klant al/een nog wil betalen voor "duidelijk zicht
bare verbeteringen". Een marktgerichte aanpak op basis van een lange termijn strate
gie is hiervoor noodzakelijk. Projecten op het gebied van product- en technologie-ont
wikkeling moeten samen worden gevoegd tot commerciële concepten. Het PCP-proces
is een eerste stap in de goede richting. Maar de samenwerking tussen marketing, ont
wikkeling en verkoop kan en moet nog verder worden geïntensiveerd.'

verbanden met andere bedrijfsonderde
len aan moeten gaan.' Het in eigen
hand houden van een groter gedeelte
van het totale productieproces biedt
volgens hem wel grote voordelen. 'We
kunnen hierdoor integraal kosten
besparen èn ons "product" beter
afstemmen op de specifieke wensen van
onze klant.'

Om niet in de moordende concur

rentiestrijd ten onder te gaan, moet
Display Components (De) haar pro
ductgerichte aanpak volgens Sijtsema
dus ombuigen naar een oplossingsge
richte aanpak. Bij een oplossingsgerich
te aanpak wordt de markt niet meer
onderverdeeld in productsegmenten
('large jumbo' en 'small/medium') maar
gesegmenteerd op basis van klanten be
hoeften. Voor Display Components
betekent dit een verdeling in de seg
menten: 'mainstream', 'high-end' en
'new business'. In het eerste segment,
dat 80% van de markt in Europa
omvat, neemt de klant genoegen met
een beeldbuis van een redelijke kwaliteit
maar wel voor een lagere prijs. Klanten
die veel waarde hechten aan een zeer
goede performance vallen onder het
high-end segment (18%). De resterende
2% vraagt om specifieke toepassingen 
bijvoorbeeld een speciale coating - en is
ook bereid hiervoor te betalen ('new
business' segment).

'System-approach'
Display Components zal haar

winst de komende vijf jaar met name
moeten halen uit het 'mainstream seg
ment'. 'In dit segment gaat het om het
omzetten van een hoog volume tegen
een relatieflage marge', legt Sijtsema
uit. 'Om hier voldoende aan over te
houden, moet de ontwikkelsnelheid
omhoog en de integrale kosten omlaag.'
Sijtsema heeft hierbij hoge verwachtin
gen van de zogenaamde 'System-appro
ach'. 'Deze benadering houdt in dat wij
onze klanten (de setmakers) in de toe
komst in plaats van een product een
display-functie gaan leveren. Dus niet
alleen een losse buis, LCD ofPDP

Variëren met modules
(plasma display panel), maar gecombi- Het leveren van een 'op maat
neerd met een elektronisch besturings- gesneden product' zal volgens Sijtsema
systeem (chassis). Deze vraag naar een gebeuren volgens het principe van 'The
display-functie komt overigens van de Modular Product Architecture' . Dit

betekent dat alle
producten wor
den uitgerust
met een bestu
nngssysteem

(chassis) dat is Iopgebouwd uit
modules die
middels gestan
daardiseerde
'interfaces' aan
elkaar worden

gekoppeld en zo
het functionele
product vormen.
'Door een varia-
tie aan modules

Peter Sijtsema: 'Productgerichte aanpak ombuigen naar een aan te bieden,
oplossingsgerichte aanpak. ' zijn vele klanten

op hun specifie-
setmakers zelf. Zij willen hun activitei- ke wensen te bedienen. Zo kun je een
ten namelijk steeds meer beperken tot nieuw product op de markt zetten door
het snel en efficiënt assembleren van bijvoorbeeld één module te veranderen
TV's. Dit betekent dat zij het produce- en de rest gelijk te houden. Op die
ren van het elektronisch besturingssys- manier ben je in staat tegen lage kosten
teem (chassis) bij derden willen neerleg- een grote diversiteit aan te bieden',
gen. De waarde die de setmaker zelf aan lacht de strateeg. 'Onze klant krijgt op
de buis en chassis toevoegt, concen- deze wijze een uniek product voor een
treeft zich op zaken als design, geluid gunstige prijs.' Het modulair principe
en speciale software.' wordt ook al geruime tijd in de auto-

mobiel-industrie toegepast. Zo hebben
Integrale kostenbesparing bijvoorbeeld de Audi A6 en de

Niet alleen voor de setmaker, maar Volkswagen Passat door het gebruik van
ook voor DC heeft deze nieuwe bena- een andere body, motor en styling een
dering belangrijke gevolgen. Sijtsema: totaal ander uiterlijk. Toch hebben
'Als wij in plaats van een ptoduct een beide auto's hetzelfde chassis. Dit
complete functie gaan leveren, zullen modulaire-principe wordt overigens
we hiervoor de benodigde know-how in niet alleen in auto's, maar ook met
huis moeten halen en samenwerkings- groot succes door Sony in haar Cam-
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corders en walkmans en door Motorola

in haar buzzers toegepast.

Hogere ontwikkelsnelheid
De modulaire aanpak maakt het

mogelijk om vernieuwingen door te

voeren zonder alles te vernieuwen.
'Daarnaast zullen we niet ontkomen aan

het gelijktijdig in plaats van na elkaar
ontwikkelen van technologie en pro
duct.' Om dit mogelijk te maken is een
goede afstemming nodig. De eerste

stappen daarvoor zijn gezet middels het
driemaandelijks overleg tussen techno
logie-ontwikkeling, product-ontwikke
ling en marketing en verkoop.

Inkoopmanager Ton Danes over OCOO:

'Think before you buy'

TOn Danes: 'OCOO is geen éénmali ge actie, maar een continu
proces.

Cor Boonstra gaf in december 1996 het startsein voor het OCOO-programma
met het doel om wereldwijd een besparing te realiseren van 12,5 procent op de
Other Costs of Organisation. Wereldwijd bedragen deze 'non product related (NPR)
costs' (niet product gerelateerde kosten) ongeveer 15 miljard gulden per jaar. Voor
OCf is hier een bedrag mee gemoeid van honderd miljoen gulden. Voor Ton Oanes,
inkoopmanager van de NPR-goederen en diensten bij OCf, betekende OCOO een
extra forse kluif 'Vóór OCOO hadden wij al fors bespaard op onder andere catering
en kantoorbehoeften.' Toch is Oanes uiterst positief over OCOO. 'Zeker nu andere
divisies onze methodes overnemen en het totale effect nog groter is. I

Continu proces
De projecten catering en kantoor

artikelen zijn ondertussen afgesloten.
Onlangs is er een project gestart voor
printers en kopieerapparatuur. 'Vijftien
miljoen bedrukte vellen papier per jaar
op deze site, moet toch minder kunnen',

stelt Danes met enig
gevoel voor under
statement.
Inmiddels heeft

DCE ongeveer
1 miljoen gulden
weten te besparen.
Danes vetwacht dat

uit de lopende pro
jecten voor schoon
maken, reiskosten,
distributie en trans

port daar nog
anderhalf miljoen
bij zal komen. Ook
verwacht hij hier
nog een aantal 'best

practices' te kunnen realiseren. Maar het
kan altijd nog beter, vindt de inkoopma
nager. 'OCOO is geen éénmalige actie

en geen specifi.ek inkoop programma, .
maar een contInU proces, waaraan eeme
der zijn bijdrage kan leveren onder het
motto: Think before you buy.'

Product Divisie/Business Groep
gestuurd en per Nationale Organisatie
gecoördineerd. Per plantllokatie is er
een siteteam geformeerd. Binnen DCE
acteert het siteteam onder leiding van
plantmanager Wilbert van der Eijk. Een
siteteam opereert vrij zelfstandig, legt
Danes uit. 'Zij zijn immers het best op
de hoogte van wat er nodig is. Naast de
informatieverstrekking aan de nationale
organisatie, is het siteteam verantwoor
delijk voor de implementatie van veran
deracties en het verbeteren van het kos

tenbewustzijn ter plaatse.' Dit laatste is
echter moeilijk te realiseren, volgens
Danes.

beperkter assortiment, op landelijke
schaal veel scherper kan inkopen', stelt
Danes. Een intensieve samenwerking is
onontbeerlijk om alle benodigde infor
matie boven tafel te krijgen. Daarom is
het OCOO-programma vastgelegd in
een strakke organisatie. Het wordt per

Siteteams
Danes is een groot voorstander van

OCOO. De kracht ervan ligt volgens
hem vooral in het optimaal benutten
van de inkoopkracht van Philips en het
delen van inzichten en kennis om er

voor te zorgen dat Philips waar voor
haar geld krijgt. 'Het is logisch dat
Philips door minder leveranciers en een

leven.' Dit geldt ook voor het feit dat
DCE fl. 600.000,- van de gerealiseerde
besparing moet afdragen voor de natio
nale OCOO-organisatie.

Inkoopacties
Vóór OCOO had DCE al door

inkoopacties ruim drie ton bespaard op
catering door andere afspraken met ECS
te maken. Drieëneenhalve ton werd

minder uitgegeven door directe leveran
ties van de n.rma Ahrend, waardoor het

kantoorbehoeftenmagazijn gesloten kon
worden. Deze aanzienlijke besparingen
tellen echter niet mee voor het DCE
OCOO resultaat. Is dit niet frustrerend?
Danes: 'Aan de ene kant wel, maar aan
de andere kant streelt het ons dat onze

kostenbesparende maatregelen inmid
dels model staan voor andere divisies.
DCE werd voor beide onderdelen als

'best practice' uitgeroepen door de lan
delijke OCOO-organisatie. Als je
bedenkt dat we in feite allemaal uit

dezelfde ruif eten, kan ik hier goed mee

Tot de NPR-kosten horen de

meest uiteenlopende zaken, die in acht
categorieën gevat zijn: accommodation,
personnel, sales, distribution, automa
tion/communication, office, profession
al services en production development.
Dus zowel onderhoud en schoonmaak

gebouwen, reiskosten, catering, promo
tiemateriaal, distributie, kantoorartike

len, maar ook verzekeringen en onder
houd van test- en meetapparatuur vallen
onder deze noemer. Toch is hiermee nog
maar veertig procent van het totaal
gemoeid. Overige NPR-kosten zoals
energiekosten en automatiekosten zijn
moeilijker te rubriceren binnen OCOO,
stelt Danes.

IN BEELD NR.3 MEI/JUNI 1998



Wim van de Waterlaat:

Na veertig jaar nog vol energie

Wîm van de Water/aat is zeer actie/in het maatschappelijk
leven.

Wim van de Waterloot (57) is op 28 april officieel veertig jaar in dienst bij
Philips. Omdat hij denkt dat er dan veel mensen met vakantie zijn, viert hij het feest
een week later, op vrijdag 8 mei. De robijnen jubilaris hoopt dat er dan veel mensen
naar De Vlierhof in de Strijpsestraat in Eindhoven komen, want hij is een echt gezel
ligheidsmens. Als penningmeester van het schoolbestuur, als bestuurslid van het
Helmonds Muziek Corps (HMC), maar ook als 'dirigent' van het Kiezelkeikes
hermenieke speelt Van de Waterloot een actieve rol in het maatschappelijk leven.
Vooral kinderen kunnen daarbij altijd op hem rekenen.

r\ r

Een vader

Laat hen zijn wie ze zijn:
Zichzelf.

Laat hen zijn wie ze zijn,
niet telkens meten,
vergelijken,
en eisen wat niet kan:

vissen blaffen niet.

'"Wéesjezelf

Gedicht over een gehandicapt kind

Niet telkens: dwingen
trekken, rukken,
anders willen.

soms zo zwart als een Moriaan en soms

als rattenvanger in de 'nok van het cir
cus'. Aan deze periode kwam een einde
toen zijn hart protesteerde en hij om
gezondheidsredenen weer in de teken
kamer terecht kwam.

De liefste
Ondanks dat hij het vanwege zijn

hart heel af en toe kalm aan moet doen,

is hij in zijn privéleven niet te stuiten.
Veel van zijn vrije tijd besteedt hij aan
het verenigingsleven in Helmond en
geregeld pakt hij een pint je in café De
Gouden Kegel of in Chieftain, de Ierse
pub. Ook de drie kleinkinderen kunnen
zich verheugen in het engelengeduld
van opa. In de vakanties maakt hij
samen met zijn vrouw graag fietsvakan
ties in 'ons prachtig mooie Nederland'.
Ook over zijn echtgenote is de jubilaris
zeer te spreken. 'Zij is de beste en de
liefste die er bestaat.'

Laat hen zijn wie ze zijn
Laat leven leven.
Een bloem, een bloem,
Een boom, een boom.

---I

Nooit spijt
Als hij in 1973 op het constructie

bureau bij Beeldbuizen begint, betekent
dat een omschakeling van werkplaats
naar kantoorbaan. Van de Waterlaat
heeft ervaren dat niet iedereen daarte

gen bestand blijkt. 'Je moet ertegen
kunnen als je kantoorwerk gaat doen,
in plaats van zelf sleutelen', weet Van de
Water laat. Zelf heeft hij er nooit spij t
van gehad. Al heeft hij het meeste ple
zier beleefd aan de twee jaar dat hij als
onderhoudsopzichter werkte bij
Schermbewerking en Kanonmontage,

Feesten en partijen
Na zijn LTS-opleiding tot machi

nebankwerker deed hij de Philips
Bedrijfsschool in 2,5 jaar, waarna hij in
dienst trad bij ICOMA, in gebouw
SYY. Daar verzorgde hij de onderdelen

en materialen voor de
machines die conden
satoren en weerstanden

maakten. Als hij in
1970, op zijn dertigste,
wil beginnen met een
MTS-opleiding vindt
de directeur van die

school hem eigenlijk
'te oud'. Toch weet hij
samen met een groepje
fanatiekelingen het
diploma te halen. Aan
die opleiding heeft hij
heel leuke herinnerin

gen. Niet alleen aan
het feit dat een door

hem geformeerd stu
dieclubje een zieke
klasgenoot er samen
doorheen sleepte (die
n u een dikke baan

heeft bij de technische
recherche in
Eindhoven), maar ook

aan de feesten en partijen die Van de
Waterlaat organiseerde voor de MTS.

.<J"

tekenpakketten. Over het werk dat hem
ter beoordeling wordt aangeboden is hij
niet altijd te spreken. Met CAD-syste
men is het tekenen er niet altijd beter
op geworden, vindt hij. 'Er worden nog
te vaak piemels getekend die niet kun
nen plassen', lacht de Hellemonder vro
lijk. Hij is er dan ook van overtuigd,
dat een constructeur voor hij aan
machinebouw gaat beginnen, eerst
ervaring moet hebben in het onder
houd. Aan het front zo gezegd. Zelf
heeft hij ruimschoots ervaring opge
daan voor hij in de tekenkamer aan de
slag kon en zijn overall aan de kapstok
kon hangen.

In zijn werk op de tekenkamer is
Van de Waterlaat een echte Piet Precies,
zegt hij. Tot een jaar of zes geleden deed
hij zelf constructeurswerk bij Screens.
Nu houdt hij zich meer bezig met richt
lijnen en kwaliteitsbewaking van vooral

IN BEELD NR.3 MEI/JUNI 1998



'Teambuilding-dag' MDG zeker voor herhaling vatbaar

'We work hard for hardware'

De MDG 'teambuilders ' met de winnende slogan.

'Je kunt de Mechanical Deve/opment Group (MDG) zien als een verzameling
van twintig specialisten, die ieder voor zich op een soort eilandje werken. Om beter
van elkaars werk op de hoogte te zijn, de samenwerking te bevorderen en een hech
ter team te vormen, hebben we op 22 januari jl. een "teambuilding-dag" georgani
seerd.' Aan het woord is Martin Jansen. Samen met Rufus Driessen, Alex van Mier/o
en Henk van de Berg nam hij de organisatie van deze dag voor zijn rekening.

Het middaggedeelte van de 'team
building-dag' startte met een bijeen
komst op RF. Als huiswerk had elke
deelnemer de successen en uitdagingen
van een zelf gekozen project op papier

gezet. De verschillende pagina' s werden
vooraf gebundeld en van een knalgeel
voorblad voorzien met de korte maar

krachtige titel 'Successen en Uitdaging
en'. Tijdens de bijeenkomst kreeg elke
medewerker de kans zijn succes-story
aan de overige deelnemers toe te lich
ten. Zo vertelde Martin Jansen dat hij

een manier had 'ontdekt' om deflectie

units te koelen. 'De uitdaging die ik
mezelf voor het komende jaar heb
gesteld, is het aantonen van de indus
triële haalbaarheid van deze ontwikke

ling.' Op de
vraag ofhet
aanhoren van

negentIen
andere verha

l~n geen lange
ZIt was, ant
woordt

Jansen ont
kennend.
'Het was heel
leuk om te

zien dat je als
groep trots
kunt zijn op
de resultaten

die je met z'n
allen hebt

geboekt.
Bovendien
bleek hieruit

duidelijk dat ons voor het komende jaar
nog een schat aan uitdagingen te wach
ten staat.'

Slogan-competitie
Als afsluiting van het middagge

deelte vond een slogan-competitie
plaats. Slogans zoals '20 brothers on the

4th floor', 'Geen R&C zonder MOe'

en 'MDG zorgt voor 't succes van de
TV' werden aan een deskundige jury
voorgelegd. Kees Kortekaas, Meijndert
van Alphen en Leonie van MierIo kozen
uiteindelijk als winnende slogan: 'We
work hard for hardware'. 'Voor de win
naars was er de eer en voor alle deelne

mers een glas champagne om onze uit
dagingen en successen te vieren', lacht
Jansen.

Cabaret
's Avonds werd de 'teambuilding

dag' voortgezet met een etentje met
partners in theatercafé 'Het Wiegant
huis' in Eindhoven. 'Na het eten ver

zorgde een aantal medewerkers van het
theatercafé een speciaal op ons toege
spitste cabaret-uitvoering', vertelt
Martin. 'Omdat dit zeer herkenbare

sketches en liedjes opleverde, was het
een doorslaand succes.' Maar alleen
achteroverleunen en 'consumeren' was

er ook ditmaal niet bij. Tijdens de voor
stelling dienden de deelnemers in
groepjes een eigen lied te componeren
èn later voor de gehele groep op te voe
ren. 'Ook dit leverde natuurlijk de
nodige hilariteit op', vertelt Martin.
'Tevens was dit de afsluiting van een
leerzaam, maar vooral ook gezellig ini
tiatief.' Of dit initiatief ook een vervolg
krijgt, is nog niet bekend. 'Het doel van
deze dag is in elk geval meer dan
bereikt. En ook de reacties zijn, zonder
uitzondering, zeer positief. Dus wat mij
betreft, gaan we ook volgend jaar weer
met z'n allen "teambuilden'" , besluit
Martin.

'Pushing the limits of CRT technology'
Dat is de slogan die Kees Hermes (I) bedacht had als antwoord op de uitdaging die
Wim Brouwer zijn publiek op 27januari jl. in het Evoluon had gesteld. Wim vroeg de
voltallige PPD-bevolking een zin te bedenken die ons werk in de komende jaren het
beste beschrijft. Er waren zo 'n zestig inzendingen, zodat de taak van de jury niet een
voudig was. Wim Brouwer overhandigde Kees de combiset (TV + VCR), die het loon
was voor het bedenken van deze slogan. Kees, die in zijn dagelijkse werk de inkoop
groep van de PPD leidt, vertrouwde ons toe dat hij al eerder slogans voor verschillende
gelegenheden heeft bedacht. Om zijn slagingskans te vergroten, had hij ook meerdere
inzendingen ingediend. Maar de winnende zin rolde er volgens hem zomaar uit, zon
der veel moeite. Inmiddels is de inspirerende zin van Kees op vele publicatieborden ver
schenen.
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BGDC nog voor zomer op het Internet

Website ook positief voor

t

•
Imago

Nog voor de zomervakantie waagt ook de Business Group Display Components
(BGDC) zich op de elektronische snelweg. Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan een eigen Internet-website. 'Deze site is niet bedoeld als een "nieuwe"
manier om onze buizen te verkopen', legt Programme Manager Katherine van den
Bogert van de afdeling Marketing Communications uit. 'Je moet het puur zien als een
marketing instrument. We willen onze klanten, de setmakers, op deze wijze van
actuele informatie voorzien.'

Vooruitkijken
De Programme Manager heeft

hoge verwachtingen van deze' nieuwe'
vorm van informatie-overdracht. 'Het is

niet alleen een prima middel om onze
klanten van actuele informatie te voor

zien, het is ook een goede manier om

Katherine van den Bogert (I) verzorgde de inhoudelijke en Jacques Born de technische
kant van de Internet-site.

Jacques Born, IT-manager voor
Headquarters, zorgde voor de techni
sche kant van de Internet-site.

Katherine nam de invulling van het
inhoudelijke gedeelte voor haar reke
ning. 'Een onderzoek naar de Internet
sites van andere Philips-onderdelen en
van onze concurrenten diende hierbij
als uitgangspunt. Onze Philips Display
Components CD-ROM vormt een
belangrijke informatiebron voor het
opstarten van onze Internet-site.'

Actuele informatie
Het creëren van de lay-out van een

website is volgens Katherine geen een
voudige klus. 'We hebben dit uitbesteed
aan een gespecialiseerd bureau. Zij
weten het beste hoe je een site gebruiks
vriendelijk kan opmaken.' Lange teksten
en 'zware' grafieken zijn bijvoorbeeld uit
den boze. De gebruiker moet eenvoudig
en snel van het ene onderwerp naar het
andere kunnen 'springen'. 'Anders kun
nen we een "vervolgbezoek" aan de web
site bij voorbaat al vergeten. Wanneer de
website eenmaal loopt, hebben onze
klanten de mogelijkheid om technische
informatie rechtstreeks over te nemen of

te printen.'

Intranet

Binnen niet al te lange tijd gaat de
BGDC ook met Intranet, een interne
vorm van Internet, van start. Met deze
interne website worden de medewer

kers op de hoogte gehouden van het
reilen en zeilen van hun onderneming.
Meer informatie over deze nieuwe
vorm van interne communicatie leest

u in een van de volgende uitgaves van
In Beeld.

Aantal 'hits'
Met haar website richt DCE zich

met name op de ontwerpers en ontwik
kelaars. Veel aandacht wordt daarom

besteed aan de technische specificaties
en toepassingen van de diverse beeld
buizen. 'Maar ook algemene wetens
waardigheden over de BGDC, kwali
teits- en milieuzaken en de nieuwste

publicaties en activiteiten komen ruim
schoots aan bod.'

Vanuit de DCE-site heeft de gebruiker
ook toegang tot de algemene Philips
site. Andersom kunnen bezoekers van

deze site ook eenvoudig 'overspringen'
naar de beeldbuizen-site. Daarnaast

bestaat de mogelijkheid het aantal
bezoeken ('hits') te tellen. 'Zo kun je
"zien" hoe vaak welke organisaties in
een bepaalde periode onze site hebben
bezocht. Je kunt zelfs nagaan welke
pagina's zij hebben bekeken', vertelt
Katherine enthousiast.
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hen te laten zien dat wij vooruitkijken.
En dat werkt natuurlijk weer positief op
ons imago.' In mei wordt de website
intern uitgetest. Als alles naar wens ver
loopt, gaan we in juni op het Internet.
Het precieze Internetadres wordt intern
onder andere op de kabelkrant bekend
gemaakt. Klanten worden op een ande
re manier op de hoogte gebracht, bij
voorbeeld door een bericht in Display
Spotlight of via een speciale' mailing'.

Beeldpuntjes •••••••
U kunt uw 'Beeldpuntjes' per cc:Mail
zenden aan Harrie Trum

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

• Wist u dat ACD/Systems haar
eigen 'roddelblad' heeft met de
toepasselijke naam 'De Zwambuis' .

I



Marita Vandermeulen:

'Yoga is voor mij een manier
van leven'

Yoga geeft je een andere kijk op het leven. Je ziet alles positiever en zonniger èn
je leert beter relativeren. Maar yoga is niet alleen heilzaam voor de geest. Ook het
lichaam vaart er wel bij.Je wordt leniger, je krijgt meer energie en je hebt minder last
van stress. En dit komt Marita Vandermeulen in haar werk prima van pas. Marita is
assistente van Qua!ity Manager Max van Vriesland en al sinds haar achttiende een
enthousiast beoefenaar van deze oosterse ontspanningswijze. Vier jaar geleden start
te zij met het geven van yoga-lessen in haar Belgische woonplaats Bree.

Marita Vandermeulen: '1óga is heilzaam voor lichaam
en geest.'

•

Marita beoefent de zogenaamde
Hatha-yoga. Een goede ademhaling
staat bij deze vorm van yoga centraal.
'Adem is de bron van het leven', legt
Marita uit. 'Daarom is een juiste adem
haling de basis voor een gezond
lichaam. Door goed te leren ademen
kun je je beter ontspannen. En als je
goed kunt ontspannen, kun je je pro
blemen beter loslaten èn oplossen.'

Zweverig
Woorden die de één als muziek in

de oren klinken, maar op de ander mis
schien wat zweverig overkomen. Toch is
Marita verre van zweverig. Ze staat met
beide benen stevig op de grond. 'Rond
de yoga hing inderdaad lange tijd een
beetje een mystieke sfeer', geeft zij toe,
'maar dat is gelukkig verleden tijd. Zelfs
huisartsen zien de voordelen van deze
oosterse ontspanningswijze. Ik krijg via
huisartsen in Bree regelmatig patiënten
met psychische klachten op les.'

Bijna tachtig leerlingen
Vier jaar geleden startte Marita

haar eigen groep met vier leerlingen.
Inmiddels geeft zij in de avonduren
wekelijks 78 leerlingen les. En dit aantal
groeit nog steeds. 'Door mond-tot
mond reclame', geeft zij bescheiden toe.
'Als mensen een proefles bij mij hebben
gevolgd, geven ze zich meestal daarna
ook voor een lessenreeks op.'

Voor iedereen
Yogakan volgens Marita door

iedereen worden beoefend. 'Jongeren,
ouderen, mensen met een sterke of
zwakke gezondheid', somt zij op. 'Maar
ook mensen met een druk leven die

gewoon een uurtje willen ontspannen.
Bij yoga gaat het niet om presteren,
iedereen doet gewoon wat hij of zij
kan.' In haar brochure omschrijft ze het

als volgt: 'Eenvoudige oefeningen sme
ren de spieren en gewrichten, versterken
de inwendige organen en bevorderen de
bloedsomloop, zonder af te matten.' Als

voorbeeld haalt zij een man van 73 jaar
aan wiens spieren zo stijf waren, dat hij
bij het voorover buigen slechts met zijn
handen tot aan z'n knieën kwam. 'Na

enkele lessenreeksen haalde hij met
gemak de grond. En daar was hij ook
heel erg fier op', aldus Marita. Maar
ook een vrouw die haar zoon enkele
jaren geleden verloren had, vond baat
bij haar lessen. 'Toen ze bij mij kwam,
had ze nergens zin meer in', vertelt de

yoga-lerares. 'Maar na een aantal lessen,
knapte ze zienderogen op. Ze kreeg
weer zin in het leven. En dat viel ieder

een in haar omgeving op.'

Verplicht ontspannen
Volgens Marita is het zelfs weten

schappelijk bewezen dat mensen die
zich ontspannen voordat zij aan hun
dagtaak beginnen 35 procent meer
presteren. In Japan en China zijn werk
nemers zelfs verplicht om vóór het werk

een half uur te ontspannen
door middel van gym,
zwemmen of yoga. 'Wie
weet komt dit in Europa
ook nog ooit', lacht
Marita.

Informatieve
avonden

Yoga is voor Marita
inmiddels een onlosmake
lijk deel van haar leven. In
het weekend en in de
vakantie doet ze dagelijks
trouw haar yoga-oefenin
gen. Daarnaast probeert ze
zo gezond mogelijk te
leven. Ze let goed op wat
ze eet en ze drinkt veel
kruidenthee. Dat deze
manier van leven haar veel
energie oplevert, komt
Marita in haar drukke
baan als Quality
Management Assistente
goed van pas. Naast haar
fulltime baan bij Philips
en haar yogalessen ver
zorgt Marita regelmatig
avonden over onder ande-
re de geneeskrachtige wer

king van kruiden en edelstenen, medi
tatie, ontspanningsmassage en astrolo
gie. Ook organiseert zij wandelingen in
de vrije natuur. Hoe krijgt ze dit in
godsnaam voor elkaar? Is yoga het
geheim voor haar ongekende energie?
'Yoga geeft me inderdaad veel energie',
beaamt de Belgische. 'Maar ik ben van
nature ook een bezige bij. Dingen die ik
graag doe, kosten me geen energie, die
gaan gewoon vanzelf.'
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