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Nieuwe EED-manager Cor van Otterloo:

'Ik hou wel van orde op zaken
stellen'

Cor van Otter/aa en management-assistente Mary van den Boogaard.

'Ik kom niet om koppen te snellen, zoals sommige mensen misschien den
ken', zegt Cor van Otterloo (43), sinds I april General Manager van de EED.
'Maar, eerlijk is eerlijk, ik hou wel van een beetje orde op zaken stellen.' In 1989
pakte hij de verandering in de ontwikkeling van Glas op om de afdelingen in
Eindhoven naar de grootste glasfabriek in Aken te verhuizen. Toen deze club
naar wens marcheerde, zocht Van Otterloo een nieuwe uitdaging. Deze vond hij
in september '95 bij Magnetic Products als Plantmanager en Business Team
Manager. Zijn nieuwste uitdaging is die van veranderingsmanager bij de EED, die
hij een belangrijke serviceverlenende functie toekent.

Oorspronkelijk werd de reorganisa
tie van Glas in Eindhoven niet met

enthousiasme begroet. Uiteraard niet
door de honderd mensen waarvoor er bij
Glas geen werk meer was. Maar ook niet
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door de mensen die mee naar Aken

moesten. 'Met ongeveer I 10 individuele
regelingen werd de reorganisatie dan
toch een feit', aldus Van Otterloo. Sinds

die tijd heeft Gooilander Van Otterloo
goed begre
pen dat een
Brabander nu
eenmaal niet

graag verhuist
naar een
andere streek.
Achteraf bleek

zijn idee door
het leeuwen
deel toch

positief opge
vat te worden.
Het samen
smeden van
de Duitse en
Nederlandse
cultuur vorm

de daarbij een
verhaal apart.

Van Otterloo: 'Voor een Duitser geldt:
Regel ist Regel. Een Nederlander ziet een
regel meer als richtlijn of discussiepunt.
Ook zijn eigen 'grote bek' en onortho
doxe aanpak maakte dat hij geregeld op
het matje werd geroepen bij zijn supe
rieuren, zoals Van Otterloo zelf openhar
tig vertelt. De 'Abmahnungen' of officiële
berispingen zijn op een hand niet te teI
len. 'Maar als je iets wil bereiken, moet je
soms van het platgetreden pad afwijken',
stelt Van Otterloo.

Leren van eigen fouten
Zijn reputatie van 'snelle, wilde jon

gen' liet de gemoederen binnen de EED
niet onberoerd bij de bekendwording van
zijn benoeming bij de EED. Toch is Van
Otterloo niet van plan de botte bijl te
hanteren. Maar wel zullen prioriteiten
verschuiven. Volgens de nieuwe manager
is een ingrijpend andere werkwijze van de
EED hoognodig. Zijn voorganger, Michel
Coenen die nu de Gunfactory in Sittard
versterkt, concentreerde zich op capaci
teitsuitbreiding. Van Otterloo ziet het als
zijn opdracht om alle energie te steken in
yield of opbrengst-verbetering. Volgens
hem moet de EED zich concentreren op
de architectuur, technische concepten en
design van equipment en processen. Veel
minder moet zij zich, in zijn ogen, bezig
houden met detailleren en hardware. De

EED moet leren van eigen fouten tijdens
de 'running-in' in de opstartfase.

PHILIPS



Geef je nu op voor QCA-finale!
Hartje winter drie dagen vertoeven in het verre Bangkok. Dat spreekt

waarschijnlijk iedereen aan. Voor het team dat dit jaar de regionale DCE-finale
van de Quality Champion Award (QCA) wint, wordt dit aanlokkelijke vooruit
zicht werkelijkheid.

Teams van de werkvloer
Dit jaar vinden de regionale finales

wederom in het najaar plaats. De bedoe
ling is dat dit jaar meer teams van de
werkvloer zullen meedingen naar de
Quality Champion Award. In de voor
waarden voor deelname is hier rekening
mee gehouden.

Inschrijven
Inschrijven voor de regionale QCA

finale is mogelijk tot 30 juli a.s. bij Marita
Vandermeulen, RE-I. Voor een inschrijf
formulier of voor nadere informatie kunt

u contact opnemen met QCA Program
Manager Menno Han, RAF-5, telefoon:
87266. Teams van de Central Gun

Factory (CGF) en de PU Phoshors, Multi
forms & Chemicals doen mee aan de

regionale finale van Key Components.
Zij kunnen contact opnemen met Ad
Verwey (CGF), telefoon 84152 of Harrie
Thomasse (PU Phosphors, Multiforms &
Chemicais), telefoon 86864.

eindelijk de wereldtitel in de wacht. De
jury bestond voor de helft uit klanten van
Display Components.

der winstoogmerk. Toch wil hij duidelijk
stellen dat het negatieve imago dat de
EED op dit moment heeft, naar zijn
mening niet te wijten is aan gebrek aan
kennis of inzet van de individuele EED'er.

Daar is niets mis mee. Het echte pro
bleem zit 'm in zeer ouderwetse en vast

geroeste financieringsstructuren, een
gebrek aan visie en commercieel gevoel
en een zeer tweeslachtige benadering van
de klanten; enerzijds is de EED één van
de mogelijke leveranciers, anderzijds is de
EED volledig verantwoordelijk als de lijn
niet loopt. Een ding is in elk geval zeker,
meent Van Otterloo. 'We kunnen niet op
de oude, vertrouwde voet doorgaan.'
Een nieuwe werkwijze van de EED stelt
ook eisen aan de beleidslijnen van de BG,
benadrukt Van Otterloo. 'Wanneer onze

opdracht is te anticiperen op de wensen
van de klant, zijn wij daartoe alleen in
staat als er een eenduidige en heldere
doelstelling door het BG management
wordt uitgestippeld en uitgedragen.'

4QCA World Final
Bangkok, December 1998

~ PHILlPS

1.eJ~lMk ~ betWX

Vorig jaar streden zes teams in
Cyprus om de felbegeerde wereldtitel.
Voor DCE nam het team 'R&C Spread
Reduction' deel. Na een spannende strijd
sleepte het team uit Chupei (Taiwan) uit-

Open relatie
Een tweede hoofdaandachtspunt is

dat de EED zich dient te concentreren op
Manufacturing Improvement. 'Wij moeten
zelfs meer dan dat doen', vindt Van
Otterloo. 'Wij moeten weten wat de
invloed is van de equipment op proces
en productkwaliteit.' De derde grote ver
andering die de EED dient te bewerkstel
ligen, is een betere maakbaarheid. Van
belang is dat de EED bij al haar activitei
ten streeft naar een open relatie met
haar klanten. Dit punt is voor verbetering
vatbaar', aldus Van Otterloo. Net als
voor zijn collega's van de PPD ziet hij ook
voor de EED een pure service-taak zon-

Op dit moment is deze 'loop' volgens Van
Otterloo niet gesloten. Dit moet in de
nabije toekomst veranderen. En als hij dit
zegt, bedoelt hij uiterlijk binnen één jaar.
Daarnaast moet de EED ook namens de

BG, de bewaker van de equipement-stan
daard worden.

Redactieraad

Genie van Dooren REp; Jos Hens (vz) RAF 5,
Herman Nortier RAD 11/2, Frans Sanders RA Up;
Harrie Trum RAD 1/2; Hans Zeelenberg RAD 1/2

Fotografie
Leo Jonker; Ber van der Vleut

Correspondenten
Ton van der Aa EED RA U 1/2;

Meyndert van Alphen RAF 4;
Guus van Dortmonr RAU p;
André J ansen PPD RAF 1;

Jan Hermans TZ p; Peter van den Hurk RE 1;
Marijke van Mol! CGF RD;

Hans van Oeffelen PPD RAF 2;

Jos Rijnders PPD RO;

Leo Ringeling Security RA W;
Fred de Schrevel RAD p;

Hans Schweitz BTG TZ 3;

Roger Seys (vz) OR REp; Ivo Vandormael REp;
Jack de Wit RO;

Karin Woltets Personeelsdienst RF p;
Nicolette Zorn HQ RAF P

Jos Hens

Vormgeving, lay-out en grafische produktie
Copynomie Veldhoven

Met vriendelijke groet,

Journalistieke produktie
Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,

Eindhoven, 040-2124499

En u ziet het resultaat: een nieuwe voorzitter van

de redactie raad stelt zich aan u voor. Ik ben 33

jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Sinds

oktober 1996 ben ik werkzaam als Groepsleider

Industrial Engineering bij de PPD op RAF S.

Hiervoor werkte ik onder meer bij Euroforum en

DAF Trucks.

Nu weet u dus 'alles' van mij. Ik hoop ook nog veel

van u te horen. Over wat u van 'ons blad' vindt,

hoe het gaat en wat u graag wilt lezen in 'In Beeld'.

Dan hoort u het zeker ook van ons!

COLOFON

Begin april kwam ik Frans Tol tegen in de gang van

RAF-I. Hij vroeg me of ik zijn plaats over wilde

nemen als hoofdredacteur van 'In Beeld'. Daar had

ik nog nooit bij stilgestaan!

Redactiesecretariaat

Iris van Gestel RAU p, 86798

Redactioneel

Natuurlijk is het een interessante klus, een uitste

kend product, gemaakt door een leuk redactieteam

en last but not least: een duidelijk aanwezige klant,

JULLIE DUS. Voor mij dus redenen genoeg om te

kijken of ik nog voldoende tijd in mijn -al voile

agenda kon maken. Onthaasten is -ook voor mij

een belangrijk item.

I
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Deze zomer in teken ISO 14001

DCE maakt goede kans op
miIieuce rtifi caat

Projectteam 150-1400 I. Vlnr. Jan, Ad, Harry, Menno, Frans,
JeanelIa, Yvon en Herman.

'oef maakt een goede kans van slagen voor het milieucertificaat in juli ..
Herman Jonker, voorzitter van het projectteam ISO 14000 baseert zijn optimisti
sche verwachting op de resultaten van de proefaudits die in de afgelopen maand
gehouden zijn. Als dit inderdaad lukt, dan is Jonker er samen met zijn team in
geslaagd om in een jaar een milieuhandboek samen te stellen en een milieuzorg
systeem op papier te krijgen. Oe basis van dit systeem wordt gevormd door het
in de hand houden van de activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu.
Jonker: 'Nu de procedures en instructies vastliggen, is het zaak dat het systeem
voor iedereen gaat leven.'

De reden om ervoor te zorgen dat
straks elke unit en afdeling van Display
Components Eindhoven aan de milieu
norm voldoet, is vastgelegd in het centra
le Philips Corporate Environmental
Opportunity programma uit 1994. 'Als
DCE slaagt voor het ISO 1400 I certifi
caat, wil dit zeggen dat we de gevolgen
van onze bedrijfsactiviteiten op zijn minst
beheersen en dat we de economische

consequenties daarbij beperken', aldus
Jonker. 'Dit betekent, dat alle wezenlijke
handelingen vastliggen in werkwijzen en
procedures. Het houdt tevens in dat er
een verbeterprogramma is, dat steeds
opnieuw wordt bijgesteld.' Het continue
verbeteren van het handelen binnen de

economische mogelijkheden ziet Jonker
overigens als één van de wezenlijke
aspecten van ISO 1400 I.

Basisprincipes
Het milieuhandboek is inmiddels

gereed en Jonker hoopt dat iedereen
bekend is met de basisprincipes. Dus niet
alleen de mensen die met chemicaliën
werken of anderszins milieubelastende
activiteiten uitvoeren, maar ook stafleden

en andere medewerkers. Het gaat hem er

niet om dat iedereen het
beleid uit het hoofd
kent, maar men dient
wel de essenties te

weten, vindt hij. Voor de
meeste mensen heeft de

invoering van het milieu
zorgsysteem geen direc
te gevolgen, maar zij die
nen zich wel bewust te

zijn van eventuele aspec
ten voor het milieu,
vindt Jonker. Zo moeten
ontwikkelaars zich

rekenschap geven van de
milieuconsequenties van

hun ontwerpen. Bij Phosphoren dienen
bijvoorbeeld sommige operators op de
hoogte te zijn van het vrijkomen van zwa
veldioxide in de lucht.

Milieuverantwoordelijke
Alle units hebben ondertussen kwa

liteitsprocedures die bekend zouden
moeten zijn. Jonker is er echter niet hele
maal gerust op dat dit ook inderdaad zo
is. Maar wie zijn eigen kennis omtrent het
milieuzorgsysteem wil toetsen, kan op
het PC-LAN onder meer het milieuhand

boek opvragen onder S:\ALL\milieu.
Volgens Jonker werkt deze elektronische
informatievoorziening beter dan wanneer
hij boekwerkjes of brochures zou ver
spreiden. 'Het net is steeds up to date te
houden, is goedkoper, werkt veel sneller
en is milieuvriendelijker.'
Voor het actief aan de man brengen van
het milieubeleid, is per unit een zogehe
ten 'milieuverantwoordelijke' benoemd,
meestal de kwaliteitsmanager. Dit, omdat
hij/zij een affiniteit heeft met zorgsyste
men. ISO 14000 vertoont immers grote
overeenkomsten met het bekende ISO

9000 kwaliteitszorgcertificaat. De milieu
verantwoordelijken binnen DCE zijn:

Menno Han (PPD), Frans Sanders (EED),
Jan Verlegh (TTC) , Harry Thomasse
(Phosphors, Multiforms & Chemicais) en
Ad Verwey (CGF).

Niet altijd duur
Een van de zaken die onverbrekelijk

verbonden is met het milieuzorgsysteem,
is de economische haalbaarheid van de

milieu besparende maatregelen. Volgens
Jonker is het een misvatting om te den
ken dat milieumaatregelen altijd 'duur'
zijn. In sommige gevallen snijdt het mes
aan twee kanten. Dan gaan kostenbespa
ringen zelfs hand in hand met gunstige
gevolgen voor het milieu. Door proces
verbeteringen die een kleinere uitval
opleveren, is het materiaalverbruik lager
en heb je minder afval. Een ander voor
beeld is de beperking van de lsopropanol
uitstoot bij de was-behandeling van de

metalen onderdelen in de Central Gun IFactory. Hoe minder in de lucht terecht
komt, hoe minder je verbruikt.

Beeldpuntjes 000000
U kunt uw 'Beeldpuntjes' per ceMail
zenden aan Harrie Trum

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

• Deze keer wat meer aandacht voor

de Beeldpunt jes. Tussen de regels
door valt er best nog veel te melden.

• Inleenkrachten die bij DCE werken
en graag In Beeld willen ontvangen,
kunnen dit doorgeven aan Iris van
Gestel, RAU-p (86798).

• Het buurmeisje van Anneli Rampen
is I juni jl. bij Philips op de Hurk
begonnen. Ze woont in Maarheeze
en wil graag met iemand meerijden.
Voor meer info bel Anneli: RAD-p,
89280.

• De redactie krijgt vaak tips over
DCE-medewerkers met een specia
le hobby. Er ligt nog steeds een tip
over iemand die al 25 jaar jurylid bij
het bloemencorso is. Nadere gege
vens ontbreken. Wie 0 wie is dit?

vervolg op pagina 7
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jan jonker viert 40-jarig
jubileum in de wolken

Vrijdag 29 mei jl., de dag van zijn 40-jarig jubileum, verkeerde jan jonker
letterlijk in de wolken. Op deze feestelijke dag vloog de mechanisch engineer
samen met zijn vrouw Nelly van Nanjing naar Peking. 'Ik hou niet van officiële
toespraken waarin wordt gezegd hoe goed je bent. Toen ik mocht kiezen tussen
een feestelijke receptie en een vliegticket naar China voor "ons Nel", was mijn
keuze dan ook al snel gemaakt.' Toch kon jonker deze feestelijke gebeurtenis
natuurlijk niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom was er donder
dag 4 juni koffie met gebak voor zijn collega's van de Sectie Werkplaats.

I Jan Jonker en 'ons Ne/' aan de koffie.

Als 12-jarig knaapje begon Jonker
met een opleiding aan de Philips
Bedrijfsschool. Na drie jaar kon hij
opstappen. 'Ik was in die tijd nog een
beetje "wild", legt hij met een glimlach uit.
'Nadat ik mot kreeg met een leraar en
geen excuses aan wilde bieden, kon ik
opkrassen.' Zijn droom om vrachtwagen
chauffeur te worden, viel vervolgens,
dankzij Pa Jonker, ook in duigen. 'Mijn

vader wilde perse dat
ik bij Philips ging wer
ken', legt Jan uit. 'In
die tijd was vaders
wil nog wet en ik ben
in 1958 netjes bij de
afdeling Wetenschap
pelijke Apparaten van
Philips-ELA aan de
slag gegaan.' Via een
baan bij Cyclotron
kwam Jan 25 jaar
geleden bij de EED
terecht. 'Daar heb ik

in de loop der jaren
aan alle onderdelen
van het scherm be

werkings-traject meegewerkt. Van
insmelten, f1owcoaten, vliezen tot trans

portsystemen', legt hij uit. 'Ik kon overal
over mee buurten.'

Gekneusde ribben
Voor zijn baan als mechanisch engi

neer reisde de EED-er de hele wereld

rond. 'Ik ben overal geweest van
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Brazilië,

China tot Taiwan', somt hij op. Met name
in China was en ben ik nog steeds kind
aan huis. Vorig jaar was ik zelfs meer dan
30 weken in Hua Fei. Ik weet daar onder

hand beter de weg dan in Eindhoven.' Op
dit moment loopt de fabriek in Hua Fei
aan. Jan voorziet zijn Chinese collega's
van alle benodigde instructies en helpt
hen met het oplossen van eventuele sto
ringen. Zijn laatste bezoek in mei liep
echter wat pijnlijk voor hem af. 'Ik kwam
klem te zitten tussen de transportband',
vertelt de mechanisch engineer. 'Deze
onaangename aanvaring leverde me een
aantal gekneusde ribben op.'

Vissen
Wanneer Jonker terugkijkt op zijn

40-jarige Philips-carrière is hij zeker niet
ontevreden. 'Ik ben nog nooit met de
pest in mijn lijf naar het werk gegaan. Met
name het vele reizen is hier debet aan',

aldus de Eindhovenaar. Volgend jaar
wordt Jan 56 jaar. Hij verwacht het niet,
maar hoopt toch stiekem dat er nog een
leuke regeling voor hem in het verschiet
ligt. 'Ik zou wel wat meer vrije tijd willen
hebben', geeft hij toe. 'Door het vele
gereis, blijven veel dingen liggen. Als ik
niet meer hoef te werken, kan ik eindelijk
mijn huis eens wat opknappen, meer aan
dacht besteden aan mijn vrouwen mijn
twee kleinkinderen en wat vaker gaan
vissen.'

jubilaris Rijk Hooghordel
houdt van veranderingen

Dinsdag 30 juni jl. werkte Rijk Hooghordel precies veertig jaar bij Philips.
Op vrijdag 10 juli wordt dit heuglijke feit op feestelijke wijze gevierd. De precie
ze invulling van deze dag is nog niet bekend, maar dat er een grote receptie
komt, staat voor hem al vast. 'Naast familie en collega's nodig ik alle mensen uit
met wie ik in het verleden heb samengewerkt. Ik verheug me er nu al ontzettend
op om al deze oude "knarren" terug te zien', lacht de jubilaris.

Rijk werd 57 jaar geleden geboren
in een streng gereformeerd gezin in een
klein dorpje op de Veluwe. Na de MULO

vertrok hij als knaapje van vijftien naar
Amsterdam voor de Philips-opleiding
Radiotechniek. Nadat hij deze twee-jarige
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opleiding met succes had afgerond, kreeg
hij een baan bij het Ontwikkellab voor
Radiobuizen aan de Emmasingel in
Eindhoven. Reeds na zeven maanden

hield hij het hier echter al voor gezien.
'De hele dag buizen meten, sprak mij niet
aan. Ik wilde gewoon praktisch met elek
tronica bezig zijn, met de soldeerbout in
mijn handen', legt hij uit.



Rijk Hooghordel heeft het als chef Kanon Analyse prima

naar zijn zin.

Verscheidenheid aan contacten
Na zijn militaire diensttijd, kwam

Rijk in 1963 op complex R terecht. 'En
daar ben ik niet meer weggegaan', vertelt
hij lachend. 'Sterker nog ik ben zelfs altijd
in gebouw RAF gebleven.' Toch houdt de
jubilaris absoluut niet van sleur. 'Ik kan

.niet lang achter elkaar hetzelfde werk
doen', vertelt hij eerlijk. 'Daarom ben ik
in het verleden bijna elke vijf jaar van
functie gewisseld.'
Op dit moment werkt Rijk als chef Kanon
Analyse op RAF I. Naast zijn taken als
manager houdt hij zich bezig met het ana
lyseren van mechanische fouten in kanon
nen, het verbeteren van het spreidingsge
drag en het introduceren van meetappa
ratuur voor kanonnen. In zijn huidige
functie heeft hij het al jaren prima naar
zijn zin. 'Ik werk nauw samen met beeld
buizenfabrieken, kanonnenfabrieken,
onderdelen leveranciers, equipement
leveranciers en onze eigen ontwikkelaars.
En met name deze verscheidenheid aan

contacten spreekt mij bij
zonder aan.'

'Franse' kleinkinderen
Behoefte om nog van

job te veranderen, heeft
Rijk niet meer. Toch had hij
het ook niet erg gevonden
om na zijn jubileum met de
VROM te gaan. Aan hobby's
heeft hij namelijk geen
gebrek. 'Net als in mijn
werk, houd ik ook op
"hobby-gebied" van veran
deringen. Zo heb ik in het
verleden fanatiek gehen
geld, aan fotografie gedaan en houten
beelden gemaakt. Op dit moment ligt
mijn interesse meer bij het maken van
olieverfschilderijen, het spelen op een
klassiek elektronisch orgel en het maken
van tochten op de racefiets.'
In tegenstelling tot een hoop van zijn col
lega's behoort Rijk niet tot het reislustige

type. Wel zakt hij samen met zijn vrouw
Anneke regelmatig naar Zuid-Frankrijk af.
'Mijn oudste zoon is getrouwd met een
Française. Ze wonen in de buurt van
Marseille en hebben inmiddels drie kinde
ren. En deze kleine koters willen we

natuurlijk wel regelmatig zien', besluit de
trotse opa.

OR achteraf redelijk tevreden
metTTC I

OR-secretaris Frans Housen (I) en OR-voorzitter RogerSeys.

De Ondernemingsraad is van zeer nabij betrokken geweest bij de totstand
koming van de ingrijpende plannen voor de reorganisatie van de Proeffabriek tot
het Technology Trial Centre (TTC). In eerste instantie stond de OR nogal posi
tief ten opzichte van deze broodnodige herstructurering, waarmee het perso
neelsbestand van de Proeffabriek met ruim de helft zou verminderen, van 205
naar 90 personen. OR-voorzitter Roger Seys: 'Wij hadden begrip voor het princi
pe, als er maar een goed sociaal plan zou komen. Ook hadden wij het gevoel dat
de leiding ons in dit voortraject als een serieuze gesprekspartner beschouwde en
onze opmerkingen ter harte nam.' In een later fase bekoelde deze coöperatieve
houding, maar uiteindelijk liep alles toch nog goed af.

'In eerste instantie waren wij ervan
overtuigd dat de mensen die voor het
Adecco-plan in aanmerking kwamen,
zouden applaudisseren', vertelt Seys.
Deze inschatting bleek echter verkeerd.
In de praktijk bleek het enthousiasme
voor dit unieke werkverschaffingsplan
tegen te vallen. Slechts enkele uitzonde
ringen wilden gebruik maken van het
aanbod om naar uitzendorganisatie
Adecco over te stappen, met een werk
garantie van drie jaar. Mensen bleken
toch niet graag in dienst te treden van
een andere werkgever dan Philips, maar
ook omdat men een uitzendorganisatie
te risicovol inschatte. OR-secretaris
Frans Housen kent zelfs voorbeelden van

werknemers die liever met ontslag zou-

den gaan, dan dat zij gebruik moesten
maken van het Adecco-plan. Met deze
houding geconfronteerd, voelde de OR

dat het Adecco-plan verkeerd ingeschat
was. De OR besloot zich met alle moge
lijke middelen in te zetten om deze men
sen alsnog binnen Philips aan werk te
helpen. Deze betrokkenheid vergde wel
het nodige van de OR-leden. Tijdens
onderhandelingen liepen de emoties vaak
hoog op. Seys: 'De werkgever reageerde
geprikkeld op onze reacties en terecht
wijzingen. Deuren die eerst open ston

den, bleken één voor één
dicht te gaan. Standpunten
verhardden, met een patstel
ling tot gevolg.' Deze situatie
ging de goedwillende OR
leden niet in de kouwe kIe

ren zitten. Ook Seys werd
het teveel. Hij moest zijn
persoonlijke betrokkenheid
bij deze kwestie gedurende
enige tijd bekopen met een
vorm van overspannenheid.

Vruchten
Toch is het achteraf

bekeken nog goed gekomen,
aldus het unanieme OR-oordeel. De inzet

van de OR, die eigenlijk buiten haar prio
riteit ligt, heeft wel de nodige vruchten
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afgeworpen. (De OR houdt zich immers

volgens de wet alleen bezig met het
goedkeuren van adviezen.) Het resultaat

van de persoonlijke inspanningen en ste
vige lobby was dat het grootste gedeelte
van de Adecco-kandidaten toch her

plaatst kon worden binnen Philips. Hoe is
dit mogelijk? Seys: 'Het is een kwestie

van gewoon met de eerste beginnen.
Ogen en oren open houden voor vacatu

res en passende kandidaten tippen.'
Collega Housen merkt op dat deze
werkwijze het meest succesvol was voor

de mensen die jonger zijn dan sa jaar.

Veel van de Sa-plussers kozen liever voor
een Individuele Vertrekregeling (IVR).
Alle SS-plussers konden met de VROM.

Vrede
Voor zes à zeven mensen heeft

deze persoonlijke inzet van de OR ech

ter geleid tot het voorkómen van ont
slag. 'Sommige van hen hebben zelfs een

leuke baan gekregen', vinden de OR
leden. Vooral deze rechtzetting van
onrechtvaardigheid stemt binnen de OR

sociaal gezien tot tevredenheid. Seys:
'Het heeft spijtig genoeg veel moeite
gekost, meer dan we vooraf hadden

begroot.' Housen vult zijn OR-kompaan

aan: 'Het gevoel dat het recht heeft geze
gevierd, en de manier waarop de reorga
nisatie van de Proeffabriek nu wordt

afgewerkt, maakt dat we er vrede mee
kunnen hebben.'

~~8i"'t-.,raad~van:I~.;aèèlèl~
·redactioneel.;tjè~uitzij#~~
Bij zijn vertrek naar Taiwan
beloofde hij ons regelmatig te
berichten over zijn verblijf in het
Verre Oosten. In dit nummer
van 'In Beeld' zijn eerste
bijdrage.

OR uit kritiek op
'employability'

Daar ga je dan. De beslissing om
als expatriate voor een paar jaar naar

Taiwan te gaan is genomen. Maar het
wordt heel echt als de verhuizer is

geweest ('dat pakken we in twee dagen

in, meneer T01'). En als ie weg is, rest er

niets dan een leeg huis waar je niets

meer te zoeken hebt. Dus op naar

Schiphol met een enkele reis ticket en
een 'resident' visum!

'Employability' of 'lifetime employment' is in principe een goede zaak vindt
de voorzitter van de Ondernemingsraad van DeE, Roger Seys. Aan jezelf werken
op kosten van en in de tijd van de baas, prima. Hans Dijkman die zich bij de
Sociaal Economische Afdeling bezighoudt met Arbeids- en Overlegzaken heeft
het allemaal helder uitgelegd tijdens een speciaal voor de OR-leden georgani
seerde workshop. Toch kunnen zij zich niet aan de indruk onttrekken dat er een
gevaar schuilt in 'employability'. Het is volgens hen niet denkbeeldig dat er onei
genlijk gebruik van wordt gemaakt. Seys: 'Onze ervaring is dat werkgesprekken
inhoudelijk niet zozeer gaan om te ontdekken welke capaciteiten en wensen de
werknemer heeft met betrekking tot zijn loopbaan, zoals personeelsmanager
Karel Heylen vertelt in In Beeld, nr. 2 van dit jaar. Naar ons gevoel gaat het
veel meer in de richting van: 'hoe lang zit je al hier' en zou het niet eens tijd wor
den voor 'job rotation'.'
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Pionierswerk
Job-rotation wordt volgens de OR

binnen DCE nog lang niet uitgelegd als
zijnde een kans, maar meer als een

bedreiging met een schrikreactie tot
gevolg. Zeker als de persoon die voor
een sollicitatiecursus in het kader van

job-rotation wordt uitgenodigd, de veer
tig gepasseerd is, wordt al gauw een link
gelegd met 'me willen lozen'. De OR
snapt dan ook niet goed dat DCE er zo

hard mee van stapel loopt, terwijl ze
begrepen heeft dat job rotation binnen

Philips zich nog in een experimentele fase
bevindt. Het puntje van kritiek van de OR

spitst zich dan ook toe op dit ongevraag
de pionierswerk van DCE. 'Employability
op zich is mooi, maar nu het nog in de

kinderschoenen staat, hebben wij het
gevoel dat dit het bedrijf beter uitkomt
dan de individuele werknemer', aldus

Seys en zijn OR-genoten.

Naschrift van de OR
Employability is momenteel nog

onderdeel van een afspraak in de CAO

onderhandelingen. De verdere uitwerking
moet nog komen. Bij DCE wordt dit

onderwerp gebruikt om een aantal pro
blemen bij de medewerkers/sters te leg

gen. Dit is zeker niet de bedoeling.
Employability is een middel om een bete

re inzetbaarheid te creëren, waarbij het
bedrijf probleemoplossend moet tege
moetkomen aan de medewerkers/sters.

Opleiding om employability juist toe te
passen is nodig. Een negatief beeld van

employability door verkeerd toepassen
heeft niemand nodig. Het beeld dat de

OR heeft vanuit de workshop en de reac
ties die nu binnenkomen vanuit de ach

terban, stemmen niet met elkaar over

een. Hier is dringend bijsturing nodig.
Hierover vindt reeds overleg plaats met
de bestuurder.
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De overheersende indruk van Taiwan is

'oplettendheid'. Je kunt je aandacht er

geen seconde laten verslappen. Of je nu
op de stoep loopt, een trap neemt of
aan het verkeer deelneemt, je moet er
altijd bewust mee bezig zijn. Want de

stoep heeft allerlei hoogteverschillen

omdat iedere winkelier de stoep op

'zijn' hoogte maakt. Zelfs in het meest

luxe hotel heeft de trap altijd een paar

ongelijke treden, en in het verkeer

komen de medeweggebruikers aan alle

kanten op je af. Rood licht betekent niet

dat je moet stoppen, maar dat je nog

iets beter moet opletten.

Als voetganger moet je vooral duidelijk

zijn; als je oversteekt, vloeit het verkeer

om je heen: niets aan de hand.

Maar 0 wee als je schrikt en stil gaat

staan of terugvlucht naar de stoep.
Daar hadden ze niet op gerekend! In
het zakenleven is het niet anders; wie

even niet oplet, staat zo buitenspel. En

dat kunnen we ons niet permitteren ....

Groetjes vanuit Hsinchu, Frans Tol



JapanfanWim Martens met pensioen

Mobiliteit mag niet bestraft
worden

Wim Martens: 'Wij kunnen veel van Japan leren'.

Wim Martens (60) gaat per I augustus met pensioen na een dynamische en
gevarieerde periode met veel ups, maar ook diverse downs. Een groot deel van
zijn Philips-tijd bracht hij in het buitenland door, meestal met veel plezier. De
tussentijdse terugkomst in Nederland voelde echter vaak als een koude douche.
Deze beeldbuizen-coryfee zoals zijn huidige baas Herman Nortier van TTC hem
bestempelt, maakt van de gelegenheid gebruik om zijn collega's via In Beeld te
groeten, maar ook om hen te wijzen op enkele verbeterpunten voor een gezonde
toekomst. De Japanse beeldbuizenproductie is daarbij zijn lichtend voorbeeld.

Tijdens zijn veelvuldige buitenlandse
missies, variërend van de Philippijnen en
Iran tot Turkije en Brazilië, heeft hij met
name japan leren waarderen. Een studie
reis aan het begin van zijn Philips-carrière
en enkele vervolgtrips naar het land van

de Rijzende Zon maakten een onuitwis
bare indruk op Martens. Hij heeft de
japanners leren waarderen vanwege de
japanse mentaliteit, met hun oog voor
detail en afwerking. Professioneel oogst
ten de japanners zijn bewondering voor
de ingrijpend andere wijze waarop zij
beeldbuizen maken. 'Wij kunnen veel
leren van japan, zeker voor wat betreft
de productie van beeldbuizen.' En daar
doen zij helemaal niet geheimzinnig over,
volgens hem. Martens: 'Zij laten met een
gerust hart alles zien aan Philips-bezoe
kers in de wetenschap dat wij toch te
eigenwijs zijn om hun methoden na te
volgen.' En wat dit betreft hebben ze
gewoon gelijk, zo is hem gebleken. Toen
Martens bij terugkomst in Nederland in
1983 de japanse productiewijze presen
teerde aan de toenmalige leiding van de
beeldbuizenfabriek, werden in tegenstel
ling tot zijn verwachtingen, deze ideeën
om uitval te voorkomen niet over-

genomen. Het japanse 'geheim' schuilt
volgens Martens in de ingrijpend andere
productiewijze. Bijvoorbeeld door het
activeren en hoogfrequent ontgassen van
het kanon op de pompstraat, waardoor
betere buizen gemaakt worden. Martens

hoopt echter dat het
verstand uiteindelijk zal
zegevieren boven de
'Eindhovense eigenwijsheid'.

Mobiliteit belonen
Een ander punt dat hij

niet onbesproken wil laten
is de slechte organisatie
binnen Philips bij de terug
komst van ex-pats. Dit moet
veel beter geregeld worden,
vindt hij. 'Het mag niet zo
zijn dat mobiliteit bestraft
wordt. Het vraagt tenslotte
grote offers van jezelf, maar
ook van je familieleden.

Daar mag best iets tegenover staan.'
Voor diegenen die in zijn voetsporen
treden hoopt hij dat bij hun terugkomst
deze zaken beter geregeld zijn. Zijn erva
ring is, dat hij iedere keer opnieuw zijn
plaats binnen Philips moest bevechten. 'In
het buitenland weet je wat je te doen
staat. Of je vult de vrijgekomen plek van
een ander in of je hebt carte blanche,
omdat er gewoon nog niets is. Hier in
Eindhoven zit niemand op je terugkomst
te wachten.' Als er dan eenmaal een plek
is, blijkt je verantwoordelijkheid naar zijn
smaak te veel versnipperd te zijn.

Vraagbaak
Ondanks zijn kritische uitlatingen

zou Martens zijn carrière weer precies
hetzelfde over doen. De afwisseling en
verantwoordelijkheid maken veel goed.
Uitgesproken positief is hij over de
beschikbare kennis en begeleiding met
betrekking tot de opleiding en scholing

van de kinderen van de Philipsmedewer
ker. Martens heeft 5 juni jl. met pijn in
het hart afscheid genomen, maar wel met
een gerust hart. Want het staat voor hem
als een paal boven water dat de fabrieken
inclusief de buitenlandse ontwikkelcentra
niet kunnen bestaan zonder de weliswaar

eigenwijze, maar wel zeer veel wetende
vraagbaak, die het ontwikkelcentrum
Eindhoven nog steeds is.
Zijn eigen toekomst zal voor het grootste
deel bestaan uit een balletje slaan op de
Eindhovensche golfbaan. Een passie die hij
in zijn meest fanatieke periode tot handi
cap 15 heeft kunnen uitbouwen.

Beeldpuntjes 000000
Vervolg van pagina 3

• Op 13 en 14 juli wordt voor de
zesde keer de DCE wielertoertocht

Eindhoven-Aken-Eindhoven gereden.
Vertrek maandag 7.45 uur. Verwach
te terugkomst dinsdag 17.00 uur.

• Zondag I I oktober kunnen DCE
lopers weer meedoen met de halve
marathon in Eindhoven. Het lijkt mis
schien nog ver weg, maar als je mee
wilt doen zul je nu toch al hard moe
ten gaan trainen.

• Blijkbaar vindt Louis jansen (48) dat
hij met een hele week post bezorgen
op complex R te weinig loopt. In zijn
vrije Pinksterweekend had hij name
lijk evenveel uren nodig om in
Braschaat (B) een wandeltocht van
maar liefst 200 km uit te lopen.

• Frans Toebast wil graag alle mensen
die op zijn afscheidsreceptie waren
bedanken. Door de overweldigende
belangstelling was hij niet in de gele
genheid iedereen persoonlijk de hand
te schudden.

• Ingezonden brieven waren en zijn
nog steeds van harte welkom. Wie
geeft de aftrap?

• Cees van Dongen en Frans Tol
hebben de redactie raad verlaten.

Herman Nortier en jos Hens
hebben hun plek ingenomen.

I
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Jongensdroom Jac Jamar en Henk Pos wordt werkelijkheid

'Traction mooiste auto ooit
gemaakt'

Jac (I) met zijn 'Sport je , en Henk (r) met zijn 'Familiale'.

Heerlijk op een zondagmiddag met het hele gezin over rustige buitenweg
getjes toeren. Bewonderend, soms zelfs enigszins afgunstig, nagestaard door
mede-weggebruikers. Voor Jac Jamar (PPD) en Henk Pos (EED) is deze jongens
droom werkelijkheid geworden. Apetrots zijn ze op hun glimmende Traction. In
1934 bracht de Franse autofabrikant Citroën deze voorwiel-aangedreven auto
op de markt. Inmiddels, 64 jaar later, is de old-timer dankzij haar prachtige
vormgeving een gewild collectors-item geworden.
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Jac mag zich reeds negen jaar de
trotse eigenaar noemen van een zilver/
zwart 'Sport je' uit 1939. Deze sportieve
uitvoering van de Traction heeft nog een
zogenaamde klepjesmotorkap en op de
achterzijde prijkt het karakteristieke
reservewiel. Henk's glanzend rode
'Familiale' uit 1955 is een stuk langer en
biedt dankzij de uitklapbare bankjes zit
ruimte aan maar liefst acht personen.
Beide auto's zijn voorzien van de nostalgi
sche losse spatborden en koplampen en
een grote grille met het karakteristieke
Citroën-embleem. 'Dit is gewoon de
mooiste auto die ooit is gemaakt', ver
zucht Jac. Zijn collega Henk kan dit alleen
maar hartgrondig beamen. 'Andere a~to's
uit de periode '30-'35 oogden veel ouder
wetser door hun vierkante en hoekige
vormen. De T raction met haar gladde,
afgeronde vormen daarentegen was voor
die tijd zelfs futuristisch te noemen. Maar
niet alleen qua design springt dit parade
paardje van Citroën eruit, ook qua tech
niek en rijcomfort was zij haar tijd ver
vooruit', vervolgt Henk. 'Deze Citroën
was de eerste in serie gebouwde auto
met voorwielaandrijving, zelfdragende
carrosserie en torsievering.'

Duizend Tractions
Zowel voor Jac als voor Henk

stond de T raction al lange tijd bovenaan
hun verlanglijstje. Zodra ze in het bezit
waren van een huis met garage, werd de
zoektocht gestart. Jac slaagde er al snel in
zijn zwart/grijze 'Sport je' te vinden. Bij
Henk duurde het ruim twee jaar voordat
hij de 'Familiale' op zijn naam kon zetten.
'Maar ik had ook wel de nodige eisen op
mijn lijstje staan', geeft hij toe. 'Zo wilde
ik perse de lange Familiale uitvoering in
een niet zwarte kleur.' Toch is de
Traction niet echt zeldzaam. Jac schat
dat Nederland zo'n duizend trotse eige
naren telt. 'Maar goed gerestaureerde

exemplaren zijn een stuk zeldzamer. Ik
denk dat slechts de helft hiervan ook in

goede staat verkeert.' In Nederland
rijden relatief meer Tractions dan in
Frankrijk. Dit heeft te maken met de
populariteit van deze wagen in de jaren
'70, weet Jac. 'Nederlandse studenten
hebben deze wagen toen massaal uit
Frankrijk gehaald.'

Diverse pluimage
Een zeer prettige bijkomstigheid van

de Traction vinden Jac en Henk de gun
stige prijs. Voor f 15.000 heb je al een
redelijk exemplaar. Hierdoor is deze auto
voor een grote groep mensen bereikbaar.
En dat zie je ook terug in de samenstel
ling van het ledenbestand van de
Traction-c1ub. 'Je treft hier mensen van
de meest uiteenlopende pluimage aan',
vertelt Jac. 'Van jong tot oud en van
directeur tot bouwvakker.' Gemiddeld

een keer per maand komen de leden bij
een om aan hun auto te sleutelen, een
technisch onderwerp te behandelen of
gewoon onder het genot van een kopje
koffie over hun gezamenlijke 'liefde' te
keuvelen. Afgelopen mei namen Henk en
Jac samen met dertig andere 'Traction-

gezinnen' deel aan een kampeerweekend
in Luxemburg. Jac met zijn vouwwagen en
Henk met een caravan uit de jaren '60.
'Inderdaad in stijl', lacht hij. 'Want met
zo'n moderne "Kip" erachter is het
natuurlijk geen gezicht.'

Je blijft sleutelen
Henk haalt zijn old-timer alleen

voor de zondagse ritjes van stal. Jac daar
entegen gebruikt zijn 'Sport je' gewoon als
tweede auto en voor de vakanties. Dat
betekent natuurlijk wel meer sleutel
werk. 'Dat is inderdaad zo', geeft Jac toe,
'maar ook voor de old-timer die slechts

af en toe wordt gebruikt. komt enig tech
nisch inzicht goed van pas.' 'Met een old

timer blijf je
inderdaad altijd
bezig'. vult Henk
aan. 'Als je bij
wijze van spreken
nog geen bougie
kunt verwisselen.
kun je er beter
niet aan begin
nen.' Zelf sleutelt

Henk graag aan
zijn Familiale,
maar voor grote
re restauraties

klopt hij bij een
van zijn mede
clubgenoten aan.
Jac voert alle

reparaties en onderhoudswerkzaamhe
den wel eigenhandig uit. Onlangs heeft hij
nog de complete motor en versnellings
bak gereviseerd.

Cabriolet
Dat Jac en Henk in de wolken zijn

met hun prachtige automobielen staat
buiten kijf. Maar is er misschien toch nog
een andere auto die hun hart sneller kan

laten slaan? Na enige aarzeling, komen ze
er beiden eerlijk voor uit. 'Een Traction
cabriolet. Maar die wil iedereen', voegen
zij er snel aan toe. 'De cabrio-uitvoering
is ontzettend zeldzaam en met ongeveer
50 tot 80.000 gulden ook zeer prijzig.
Dit model zal dus nog wel lang op ons
verlanglijstje blijven staan.'
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