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Boodschap BG manager Lo tijdens Centurion Meeting:

Niet zozeer meer, maar beter!

Ronaid Tabaksblat: 'Alleen je best doen is niet goed genoeg.'

Afwijkend van het normale stramien, werd de jaarlijkse Centurion Meeting
in juli nu eens niet in Eindhoven gehouden, maar in Durham, op initiatief van BG
Chairman a.i., Y.c. Lo. Hij veronderstelde dat er een positief effect zou uitgaan
van een goedlopende fabriek zoals Durham, waar de 5 I FS geproduceerd wordt.
In eerste instantie had Lo gedacht aan de fabriek in Dreux. Vanwege het
Wereldkampioenschap Voetbal werd er echter uitgeweken naar de Engelse IPC.
Na afloop kregen de zeventig afgevaardigden van de wereldwijde BG-organisatie
een brief mee, waarin de Chairman zijn ideeën kort en krachtig formuleert. Aan
hen nu de taak om de boodschap verder uit te dragen.

Ronaid Tabaksblat, sinds I septem
ber vorig jaar Strategy Manager BG
Display Components, behoorde tot de
genodigden. Samenvattend geeft hij de
inhoud van de brief weer. 'De organisatie
krijgt allereerst een compliment vanwege
de in het verleden gerealiseerde groei en
het behalen van de doelstellingen. Nu er
een nieuwe situatie ontstaat die te maken

heeft met overcapaciteit in de markt door
de concurrentie en op termijn andere
technologieën, is onze oude groeistrategie
niet meer toepasselijk.' Lo's boodschap
komt er volgens Tabaksblat op neer dat:
We niet méér buizen, maar wel betere
buizen voor de klant willen maken en

tevens de productiekosten sterk willen
terugbrengen. Dit betekent dat wij het
brede productenpakket willen behouden,
maar we gaan ons concentreren op grote
re types, de wide screen jumbo en de
grotere CMT's. Deze producten dragen
veel sterker bij aan onze winstgevendheid,
dan kleinere buizen.

Concentreren op output
Het sterk terugbrengen van de pro

ductiekosten is te realiseren met een
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beter proces. Daarom heeft mr. Lo
agressieve targets gesteld met betrekking
tot de prestatie van de fabrieken. Eind dit
jaar zullen alle fabrieken moeten voldoen
aan de eisen van de interne bench

marking. Dit houdt in dat ze allemaal
even goed moeten presteren. Eind vol
gend jaar moeten ze allemaal een perfor
mance halen die minstens zo goed is als

de beste concurrent. Duidelijke taal, dat
is zeker. 'Alleen je best doen is niet goed
genoeg', aldus Tabaksblat. 'Groeifocus
leidt tot een verslechtering van de
bestaande performance. Wij willen ons
nu concentreren op het vergroten van de
output als onderdeel van onze strategie.
Zonder extra machines, meer en betere
buizen. We willen het maximale eruit

persen.'
Een belangrijke
keuze die bij deze
strategie hoort, is
dat wij in de toe
komst niet meer
zullen investeren
in nieuwe fabrie

ken, maar juist
wel in nieuwe

producten en
processen.
Versnelde pro
gramma's zijn in
gang gezet om
'product leader
ship' te herwin
nen: alleen met

producten die op
belangrijke aspec

ten met kop en schouders boven die van
de concurrenten uitsteken kunnen wij
onze ambitie van groei in de grotere
beeldmaten realiseren.

Andere taken
Behalve voor het begrip kweken

voor, oftewel deployment van de BG
strategie, is Tabaksblat eveneens
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Van volume naar waarde is ons doel. Creatieve krachttraining is onze missie
en Eerste keus zijn is alles. Chairman a.i. Y.e. Lo heeft tijdens de Centurion
Meeting in Durham zijn mening over de toekomstige strategie voor de BG krach
tig geformuleerd. Nu is het de taak van de afzonderlijke sites, om deze bood
schap door te sluizen naar alle medewerkers. De afdeling Marketing
Communications verschaft hiervoor een aantal bruikbare tips.

Strategy moet hele
BG bereiken

Stefan van Hu/st: 'Communicatie in acht verschillende ta/en. I

I

Redactioneel

Beste collega's,

Inmiddels zit voor de meesten van ons de

vakantie erop. Uitgerust en met nieuwe energie
zijn we teruggekeerd op onze werkplek, DCE.

Energie die we kunnen gebruiken, want we
staan voor een belangrijke taak. Display
Components moet de leidende fabrikant van
beeldbuizen blijven in de wereld. U leest hier
over meer in deze 'In Beeld'.

Nou, dat is nogal wat. Kunnen we dat? Ja, waar
om niet, we zijn het ook altijd geweest!

De grote vraag blijft natuurlijk: als we het al zijn,
moeten we dan iets anders doen? Ja, denk ik,
want onze omgeving verandert en wij zullen ons
erop in moeten stellen dat die omgeving blijft
veranderen.

Wat we beter moeten gaan doen, is voor
iedere persoon/groep anders. Weet u al wat
uw groep/afdeling kan bijdragen?
Als het antwoord 'nee' is, praat hier dan eens
over met uw collega's en in uw groepsoverleg
met uw chef. Zodat het snel duidelijk wordt
wat dit voor u persoonlijk betekent.

Ik wens u veel creativiteit en inspiratie toe bij
deze uitdagende taak!

Met vriendelijke groet,

Jos Hens
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verantwoordelijk voor het runnen van
het 'Strategy Review Process', oftewel de
4-jaars strategische planning richting de
BG. Dit houdt tevens de stappen in voor
de regio's en hun output. Het is
Tabaksblat's taak om overeenstemming te
vinden tussen het BG Managementteam
en de businessteams van de lPC's en de

regio's. Een andere verantwoordelijkheid

Chairman Y.C. Lo:

'Lo vindt deze strategy deployment
naar de mensen die in de operatie zitten
heel belangrijk', aldus intern communica
tiemanager Stefan van Hulst. 'Juist zij zijn
het beste toegerust om verbeteringen te

bewerkstelligen volgens onze chairman.'
Van Hulst heeft hiertoe een communica

tieplan opgesteld met een sterke input
van Peter Kleij, Job Mensink en Ronaid
Tabaksblat. Zo werd er na afloop van de
meeting een brief met de kernmededelin
gen in veelvoud verspreid en was er een
samenvatting van de belangrijkste punten
uit de driedaagse vergadering in Durham
op diskette beschikbaar. Bovendien staat
het hele verhaal ook nog eens op
Intranet.

van de Strategy Manager is het Business
Intelligence team, dat info verzamelt over
wat klanten willen, maar ook waar de
concurrentie mee bezig is. Bij elkaar
levert dat inzicht in de kansen en bedrei

gingen in de toekomst van Display
Components, en dat is weer een belang
rijke input voor het strategie proces.

Eigen taal
Anders dan anders, is er ditmaal

voor gekozen om de communicatie nu
eens niet alleen in het Engels, maar in
acht verschillende talen te voeren. Van

Hulst: 'Als je wilt dat een
boodschap in de volle
breedte overkomt, moet

je dit doen in de eigen
taal.' Ook de afzonderlij
ke interne magazines zijn
ingeschakeld om Lo's
kernpunten te communi
ceren. Na een intern
com municatieonderzoek

heeft Van Hulst vastge
steld dat deze magazines
maar liefst door 72 pro
cent van de lezers als een

belangrijke informatie
bron wordt gezien. Als
extraatje heeft Van Hulst
aantrekkelijke posters vol

symboliek laten maken om in de fabrie
ken op te hangen. Voor wie het niet in
één oogopslag ziet: Het rijpe graan duidt
op de tijd om te oogsten, de wolken
geven in de vorm van een pijl de richting
aan naar minder volume en meer waarde.

In hoeverre de boodschap is over
gekomen wordt straks in januari gemeten
na het Motivation Survey (EMS). 'Daarna
kan, indien nodig, bijsturing plaatsvinden',
aldus Van Hulst
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Centrale Werkplaats EED verkoopt als het even kan geen 'nee'

Serviceverlening belangrijkste
taak

Een product zoek. een onderdeel dat opeens afbreekt en daardoor een
machine die er plotsklaps mee ophoudt. Geen nood. Een gesprekje met de
Centrale Werkplaats van de EED op RAD-p en het probleem wordt zo snel als
mogelijk opgelost. 'Dit lijkt inderdaad net een reclamespot', beaamt het hoofd
van deze werkplaats, Ad Habraken. 'Maar in de praktijk komt het hier wel op
neer. Een van onze belangrijkste activiteiten is de service-verlening aan alle
onderdelen van het complex. Een groot deel hiervan bestaat uit spoedklussen.
Sinds begin dit jaar al zo'n 550', rekent hij snel uit.

Ad Habraken (I) en Anton Boets in de Centrale Werkplaats.

Tijdens het monteren en testen van
de door de EED te leveren machines

worden nogal eens onvolkomenheden
geconstateerd. Om daardoor niet teveel
tijd te verliezen, wordt vaak een beroep
op de 'spoedstraat' van de Centrale
Werkplaats gedaan. De doorlooptijd van
dit soort klussen varieert van uren tot

ongeveer twee weken, weet Habraken te
vertellen. 'Onze planner Wim Rabelink
zorgt voor de planning van deze spoed
klussen. Zeker tachtig procent hiervan
ronden we binnen de afgesproken tijd af.'

Opdrachten EED-secties
Een andere taak van de Centrale

Werkplaats is het uitvoeren van opdrach
ten voor de zes secties van de EED.

'Deze secties maken de bouwtekeningen
en wij maken aan de hand van deze teke
ningen de onderdelen en voeren desge
wenst de montage uit', legt Habraken uit.
De medewerkers van de Sectiewerk

plaats op RAU-p nemen meestal het pro
ductierijp maken en de installatie van de
machines voor hun rekening.' Ook bij het
uitvoeren van deze werkzaamheden

wordt de tijdsplanning steeds krapper. 'In
1996 bedroeg de gemiddelde doorloop
tijd van dit soort projecten nog elf
weken. Nu klaren we zo'n klus in gemid
deld zeven weken.' Deze tijdswinst wordt
voor een belangrijk deel geboekt door
het uitbesteden van een deel van de

onderdelen bij toeleveranciers. 'Wij heb
ben inmiddels een uitgebreid netwerk
opgebouwd van bedrijfjes, die flexibel op
situaties in kunnen spelen en snel kunnen
leveren. En dat werkt erg effectief, aldus
Habraken.

Wikkelmallen
Sinds begin jaren '90 heeft de

Centrale Werkplaats er een belangrijke
activiteit bij gekregen. 'De productie van
wikkelmallen is toen van het Tilburgse

bedrijf Volt naar ons overgegaan', vertelt
Ad. 'Omdat het maken van deze mallen

zeer nauwkeurige machines en zeer spe
cialistische vakkennis vereist, zijn ook de
betreffende medewerkers en apparatuur
meegegaan.' Wikkelmallen worden
gebruikt voor de productie van deflectie
spoelen in de IPC's. Naast de productie
van wikkel mallen werkt een aantal specia
listen van de Centrale Werkplaats ook
mee aan de ontwikkeling van wikkelmai
len. Deze mallen zijn niet bestemd voor
de IPC's, maar worden door het segment
Raster & Convergentie gebruikt om haar
rekenprogramma's te testen. Op dit
moment wordt gewerkt aan de ontwik
keling van een wikkel mal voor de 19"
CMT. 'Enkele maanden geleden zijn hier
van de eerste prototypes geleverd en
sindsdien zijn er al zeker tachtig wijzigin
gen geweest', volgens Habraken. 'Maar
dat is in de ontwikkeling een hele norma
le zaak.'

Samenwerking
De Centrale Werkplaats telt onge

veer veertig vaklieden die de onderdelen
voor de machines maken en drie mon
teurs. Driekwart van de medewerkers

werkt al meer dan 2S jaar bij de Centrale

Werkplaats. Eén van hen is prototype
monteur Toon Brinkman. In zijn 28-jarige
loopbaan heeft hij zich ontwikkeld tot
een specialist in kanon-equipment. Het
merendeel van de machines in de Central

Gun Factory (CGF) en een groot aantal
andere kanonnenfabrieken zijn door hem
gemonteerd en bedrijfsklaar gemaakt.
Brinkman benadrukt het belang van team
werk bij dit soort werkzaamheden. 'Wij
leveren alleen het mechanische deel van
de machine. De elektrotechniek komt

voor rekening van de Sectiewerkplaats.
Met deze monteurs, maar ook met de
technisch verantwoordelijke opzichters
uit de secties én met de monteurs van de
fabriek waar de betreffende machine

wordt geplaatst, werken we intensief
samen.' Brinkman heeft het in zijn job
prima naar zijn zin. Het mooiste deel van
zijn werk vindt hij het moment waarop
een machine voor het eerst op gang
komt. 'Dat is echt machtig om te zien',
lacht hij.

Toekomst
Habraken maakt zich over de toe

komst geen zorgen. 'Wij hebben ons
bestaansrecht inmiddels wel bewezen.

Voor onze grootste klant, de EED, is er
geen enkele reden om buiten de deur te
kijken. Wij leveren kwaliteit, zijn zeer

flexibel én betrouw

baar, prijstechnisch
interessant (ongeveer
IS% goedkoper) en
doorgaans erg goed in
de "materie" inge
voerd. Hierdoor heb
ben we vaak aan een

half woord al genoeg.'
Op dit moment heb
ben de medewerkers
van de Centrale

Werkplaats meer
werk dan ze aan kun

nen. Toch gaan ze kij
ken of er in de toe
komst voor hen mis

schien ook mogelijkheden bij andere
Philips-bedrijven liggen. 'Ook wij moeten
met onze tijd mee', stelt Habraken. 'Het
is de bedoeling dat straks ongeveer twin
tig procent van onze omzet uit externe
opdrachten bestaat.'

I
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Vier robijnen jubilarissen
Harrie Trum komt tijd te kort

Op de uitnodiging voor zijn 40-jarig jubileum feest van donderdag 3 septem
ber prijken twee foto's. Op de ene foto uit 1960, zien we een jonge Harrie Trum
keurig in pak met de pen in de hand achter een bureau. Op de andere foto,
bijna veertig jaar later, zit Harrie 'nog steeds' achter een bureau. Colbert en
stropdas zijn inmiddels vervangen door een sportieve outfit en de pen door een
computer. Eén ding is echter in de loop der jaren hetzelfde gebleven. Zijn liefde
voor de natuur. Op beide foto's wordt zijn kantoor opgefleurd door een groot
aantal weelderig groeiende planten. Vele exemplaren van deze, door hem zelf
ontworpen, uitnodiging heeft hij verstuurd. 'Ik hoop dat er op mijn receptie ook
veel oud-collega's van de partij zullen zijn', aldus de jubilaris. 'Al besef ik ook wel
dat ik op deze dag nauwelijks tijd zal hebben om gezellig met hen bij te kletsen.'

I

Na de MULO begon Harrie op
18 augustus als 17-jarige bij Philips
Personeelszaken in de Willemstraat. 'Ik

heb in de avonduren veel gestudeerd en
na militaire dienst ben ik bij de Ontwikke
ling van Radiobuizen op de Emmasingel
gaan werken', vertelt Harrie. Na een aan
tal jaren stapte hij over naar de Proef
fabricage in Heerlen. Via Zendbuizen en
Röntgenbeeldversterkerbuizen kwam hij
in 1974 bij de Nieuwe Typen Groep van
Beeldbuizen terecht. 'En dat beviel me zo

goed dat ik er nooit meer ben wegge
gaan', lacht hij breed. 'In deze baan heb ik
aan heel wat nieuwe types gewerkt. Mijn
laatste project was de 21" CMT. Op dit
moment werk ik bij Systems aan het
PPD/TPI-project', besluit de PPD-er zijn
levensloop.

Halve Marathon
Naast zijn reguliere werkzaamheden

heeft Harrie in zijn Philips-carrière ook
een groot aantal nevenactiviteiten op zijn
naam staan. 'EHBO, redactielid van TP
Info en In Beeld en ik ben drie jaar lid
geweest van de Ondernemingsraad', somt
hij op. Van de redactieraad van In Beeld is

Harrie Trum loopt niet meer voorop.

hij inmiddels het langst zittende redactie
lid. Menig Beeldpunt je is in de loop der
tijd aan zijn pen ontsproten en ook diver
se lay out-technische aanpassingen zagen
dankzij zijn vele tips het levenslicht.
Ook op sportief vlak is Harrie al jaren
zeer actief. Bijna 25 jaar geleden startte hij
met de organisatie van diverse wad loop
tochten en zeven jaar geleden nam hij als
verwoed hardloper het initiatief tot de
oprichting van een DCE-bedrijventeam
voor de Halve Marathon in Eindhoven.

Verder is Harrie ook bij de Toertocht
Eindhoven-Aken al zes jaar steevast van
de partij. 'Bij dit evenement alleen als
deelnemer hoor', lacht de wielrenner.
Toch merkt hij dat het organisatievuur in
hem de laatste jaren wat is gedoofd. 'Ik
loop niet meer voorop', geeft hij toe. 'Ik
laat het nu liever aan anderen over.

Vroeger was het veel leuker om iets te
organiseren. Iedereen was wel in voor
een feestavond of een oriëntatietocht.

Tegenwoordig is alles zakelijker en serieu
zer. Slechts weinigen hebben nog tijd voor
de persoonlijke kant van het werk. De
meeste contacten die ik op het werk heb
opgedaan, zijn dan ook van jaren terug.'

Trotse opa
Niet alleen in zijn werk, maar ook

privé is Harrie een echte bezige bij. In zijn
vrije tijd gaat hij graag met zijn vrouw
wandelen en fietsen of op vakantie. Ook
voor zijn vier kleinkinderen neemt de
trotse opa alle tijd. 'Niets is zo leuk als
zwemmen of fietsen met die kinderen',
vertelt hij met een glimlach om zijn mond.
'Die kleintjes houden me echt jong.' Niet
alleen op sportief gebied maar ook op
muzikaal gebied blaast Harrie graag een
deuntje mee. Sinds 1994 is hij lid van het
Eindhovense mondharmonica-orkest

EMC. Thuis oefent hij het mondharmoni
ca-spelen onder begeleiding van de com
puter. In de toekomst heeft deze duizend
poot ook nog plannen om weer te gaan
tekenen en schilderen en, als het even
kan, zijn oude hobby - het uitgeven van
een familietijdschrift - weer nieuw leven in
te blazen.

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

J05 Compen heeft altijd met veel plezier gewerkt
Jubilaris Jos Compen (55) heeft minstens één goede reden om zijn werkgever

dankbaar te zijn. 'Philips heeft mij in staat gesteld mijn MULO-opleiding op te
vijzelen tot HBO-chemie. Daarbij heb ik mijn werk altijd met veel plezier gedaan.
Alleen moet je dan wel oppassen dat je niet teveel hooi op je vork neemt. '

Compen begon in 1958 bij Philips
met laboratoriumwerk als vakman klasse

12 voor fl. 24,50 per week. Na belasting
hield hij daar nog geen tientje van over.
Inmiddels heeft hij binnen Beeldbuizen
alles op chemisch gebied doorlopen. Baas
zijn hoefde voor hem niet zo. 'Ik denk

dat ik van nature geen bazig type ben',
stelt Compen, 'al wil ik wel met een
groep mensen het maximale bereiken. Ik
heb namelijk een hartgrondige hekel aan
prulwerk. Als eerste taak van de
manager zie ik dat hij zijn mensen hierbij
moet helpen.'
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Jos Compen heeft een hekel aan prulwerk.



Opvolger
Uit de Reversed Appraisal test,

waarin de medewerkers hun mening
over de baas mogen ventileren, kwam
Compen als een overwegend aardige
vent naar voren. Toch is het goed dat hij
straks van deze verantwoordelijkheid
verlost is als een ander zijn taken als
groepsleider overneemt. Dan zal
Compen zich gaan wijden aan technolo
gieprojecten, concurrentieonderzoek en
contacten met de concurrent. Wel heeft

hij zijn vrouw moeten beloven dat hij
niet teveel opgaat in deze nieuwe

opdracht. 'Ik heb nu eenmaal geen baan
van 9.00 tot 17.00 uur, maar ik moet het
niet te bont maken. PPD-manager Wim
Brouwer stelt terecht dat mensen hun

tijd niet goed indelen als ze werk mee
naar huis moeten nemen. Maar als je het
leuk vindt, geldt dit niet altijd.'

Stukje geluk
Compen zit bepaald niet naar zijn

pensioen uit te kijken. 'Ik heb altijd leuk
werk gehad. Natuurlijk is de ene dag aar
diger dan de andere, maar het is de kunst
daar goed mee om te gaan.' Als hij straks

gepensioneerd is, wil hij weer gaan foto
graferen en goede romans lezen. En hoe
wel het echtpaar Compen inmiddels
behoorlijk bereisd is, staan er toch ook
nog een paar grote reizen naar bijvoor
beeld Egypte en Zuid-Afrika op zijn ver
langlijstje. Deze reizen bezorgden hem
een filosofische kijk op het leven. Hij
kwam erachter dat alle mensen waar ter
wereld ook, allemaal in feite hetzelfde
willen, namelijk een stukje geluk op deze
aarde.

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

Toon Mols: 'De wikkelmachine is mijn levenswerk'
De vader van de wikkelmachine. Zo kan jubilaris Toon Mols van de EED

sectie Deflectie Units het beste worden betiteld. Toon stond aan de wieg van de
wikkelmachine en is ook nu nog als project manager nauw bij alle nieuwe ont
wikkelingen betrokken. 'Er is inderdaad niemand die zo lang aan dit type machi
nes heeft gewerkt als ik', geeft hij bescheiden toe. 'Ik beschouw de wikkelmachi
ne echt als mijn levenswerk.'

I September 1958 startte Toon als
14-jarig knaapje bij Philips Volt in
Oosterhout. 'Voor mij was dit geen logi
sche stap', vertelt hij. 'Ik kom uit een
schoenmakersfamilie. Mijn vader was
schoenmaker, en ook mijn drie broers
kozen voor het schoenmakersvak. Ik had

echter absoluut geen ambities in die rich
ting en ben na de LTS naar de Philips-Ieer
lingenopleiding in Oosterhout gegaan.Via
de gereedschapsmakerij en de teken
kamer van Volt in Oosterhout kwam ik in

1966 bij de tekenkamer Bedrijfsmecha
nisatie van de Wikkelgroep in Tilburg
terecht. Nadat deze groep werd opge
splitst, ben ik als constructeur bij de
groep Deflectie Units aan de slag gegaan.
Eerst in Tilburg en na de verhuizing in
1991 in Eindhoven', schetst hij in vogel
vlucht zijn loopbaan.

Niet saai
Op dit moment werkt Toon als pro

ject manager Wikkel machines. Tevens is
hij al vier jaar a.i. manager Wikkel mallen.
In deze functie is hij zowel verantwoorde
lijk voor de prototype mallen die door de
ontwikkelaars worden gebruikt als voor
de productiemallen die bestemd zijn voor
de fabrieken (IPC's). Ruim dertig jaar
geleden startte Toon met de ontwikkeling
van het eerste prototype van de huidige
DU-wikkelautomaat. Inmiddels zijn er van
deze machine wereldwijd zo'n 140 exem
plaren geplaatst. Spijt dat hij het grootste
deel van zijn Philips-carrière aan deze
machine heeft gewijd, heeft hij zeker niet.

Toon Mols werkt voorlopig vrolijk door.

'Als ik het over mocht doen, zou ik het
precies hetzelfde doen. Het lijkt misschien
saai, maar dat is het absoluut niet. Met
name door de vele contacten, blijft mijn
werk boeiend. Ik werk nauw samen met

mijn eigen teamgenoten, maar ook met
productontwikkelaars, toeleveranciers en
IPC's. Bovendien is mijn werkterrein in de
loop der jaren steeds breder geworden.
Naast het ontwikkelen, maken en realise
ren van de machines komen nu ook zaken

als financiën en planning op mijn bordje
terecht.'

Geen bijzondere prestatie
Dinsdag I september viert Toon zijn

jubileum met een feestelijke receptie voor
familie, vrienden en collega's in de Mispel
hoef in Oirschot. In eerste instantie had

hij dit heuglijk feit liever een beetje onge
merkt voorbij laten gaan. 'Ik vind 40 jaar
volmaken niet zo'n bijzondere prestatie,
maar mijn familie en vrienden vonden het
toch zeker wel een feestje waard.' Op de
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dag van zijn 40-jarig jubileum is Toon pas
54 jaar. 'Inderdaad nog veel te jong om
met de VROM te gaan', beaamt hij hart
grondig. 'Niet dat ik me zou ververvelen.
Ik fiets en wandel graag en sta ook graag
op de latten (langlaufen), maar ik vind ook
plezier in mijn werk. Dus daar ga ik voor

lopig vrolijk mee door.'

IBeeldpuntjes "' •• ,......,111
U kunt uw 'Beeldpuntjes' per (eMail
zenden aan Harrie Trum

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

• Kritische lezers van In Beeld vragen
zich af waarom het buurmeisje van
Anneli Rampen niet gewoon met
Anneli meerijdt.

• Na 39,62 jaar Philips is Henk van
Trigt met pensioen. Zijn afscheid
heeft hij in het PSV-Stadion groots
gevierd.

• 'Sinterklaas' Huub Stalmans is sinds

26 juni jl. via de VROM met emeri
taat gegaan.

• DCE kreeg 17 juni jl., samen met
nog acht andere Nederlandse
Philipsvestigingen de Philips Energy
Award uitgereikt. DCE heeft sinds
1989 maar liefst 34% energie
bespaard.

• Wegens vertrek naar Taiwan zoekt
Frans Verkooijen een goed thuis
voor zijn poesjes Snuf en Snuitje.
Tel. 0650 210868.

• Deelnemers aan de Halve Marathon

op zondag I I oktober a.s. dienen
zich zo spoedig mogelijk op te geven
bij Henk v.d. Donk, RAD I'h.



Willem de Roos gaat door tot 200 I
Met een grootse receptie in het bedrijfsrestaurant van Strijp lil vierde

Willem de Roos 27 augustus zijn veertigjarig dienstverband bij Philips. Zijn vrouw
zou graag zien dat haar installatietechnicus van de Sectie Werkplaats nu een
dagje minder zou mogen werken. Hobby's heeft hij genoeg, zoals het stofferen
van stoelen en zingen in een koor. 'Maar ja, een dagje minder dat kennen ze niet
bij personeelszaken', aldus De Roos. 'Het is bij Philips: helemaal stoppen of
doorgaan. Zelf heb ik me dan ook maar ingesteld op doorgaan tot I augustus
200 I, want ik wil mijn laatste jaren hier niet laten verpesten door het idee dat ik
hier tegen mijn zin zit.'

I

Deze positieve instelling tekent De
Roos ten voeten uit. Na zijn dubbele LTS
opleiding in Zwolle tot elektriciën en
gereedschap/stempel maker, volgde De
Roos de Jongens Nijverheidsopleiding
UNO). Na zijn militaire diensttijd kreeg hij
'een leuke job' bij Elektronische Muziek
Industrie (EMI) in Baarn, waar hij betrok
ken was bij de ontwikkeling van de elek
tronische piano. Aan deze tijd bewaart De
Roos de beste herinneringen. Niet alleen
omdat het werk zo boeiend was, maar
ook omdat hij grote bewondering koes
terde voor zijn baas, de heer Popke
Dijksterhuis. 'Deze man heeft mij leren
denken en redeneren. Tot op de dag van
vandaag heb ik daar profijt van', aldus De
Roos. Nadat Philips het elektronische
muziekgebeuren afstootte, kwam De
Roos bij Philips in Eindhoven terecht. Hier

Willem de Roos gaat a/tijd van het positieve uit.

maakte opzichter Jan Houterman, die
vorig jaar op SS-jarige leeftijd plotseling
overleed, de meeste indruk op De Roos.
'Zijn vakkundigheid, eerlijkheid en luister
bereidheid waren zijn meest opvallende
eigenschappen. Als je gelijk had, kreeg je
ook als ondergeschikte gelijk van hem.'

Beloning
Als installatietechnicus cone/tube

komt De Roos met allerhande werkzaam

heden in aanraking die in de back-end
afwerking thuishoren. Van soft flash,
emailleren.krimpen. tapen en insmelten
tot aquadag aanbrengen. Vooral de plak
mallen zijn een hele tijd zijn werk
geweest, evenals de reparatie van ballon
nen. Meestal verricht hij zijn activiteiten
vanuit de werkplaats op RAU-p, maar zo
af en toe zit er voor hem een buitenland

se reis in. Zo was hij met Pinksteren nog
in China. Tijdens deze reizen stelde De
Roos in het verleden meer dan eens
bepaalde zaken aan de kaak in de vorm
van kritische gedichten. Toch is De Roos
zeker niet negatief over Philips als werk
gever. Alleen zouden sommige zaken iets
beter danwel persoonlijker geregeld kun
nen worden. 'Zo zou ik het bijvoorbeeld
fijn vinden als ik mijn vrouw eens mocht
meenemen op een buitenlandse reis, als
beloning voor mijn veertigjarig dienstver
band. Ik heb dat al een hele tijd geleden bij
Personeelszaken gevraagd, maar tot op
heden heb ik er niet het gewenste ant
woord op gekregen.'

Intranet nu beschikbaar
voor de hele BG

Tijdens de Centurion Meeting in Durham gaf interne communicatie
manager Stefan van Hulst een demonstratie over de mogelijkheden van Intranet.
Zijn collega's Katherine van den Bogert en Gerrie van Dooren deden ditzelfde
voor Internet. Om zijn boodschap over Intranet toepasselijk te verpakken, had
Van Hulst gezorgd voor een link met het programma in Durham. Zo stond de
brief van Y.e. Lo op het scherm, evenals de presentatie-sheets en het gehele
'deployment package', oftewel het pakket met adviezen hoe de boodschap van
Y.e. Lo het beste gecommuniceerd kan worden. De reacties van zijn publiek
waren dermate aanmoedigend dat Van Hulst inmiddels heeft gezorgd voor de
realisatie van Intranet voor de hele BG. 'Binnen de PPD liep Intranet al eerder.
Dat is ook begrijpelijk, want ontwikkelaars willen immers graag van elkaar's pro
jecten leren. Hun server had echter een lokaal bereik. Daarom zijn we voor de
BG-server uitgeweken naar Origin', legt Van Hulst uit.

Voordelen
Over de voordelen van Intranet

zegt de interne communicatiemanager: 'Je
kunt op een eenvoudige manier aantrek'
kelijke visuele plaatjes produceren en
bestaande informatiebronnen samenvoe
gen. Zo kunnen de Human Resource
managers een verhaal over mobiliteit

combineren met de vacatures op de
banen pagina. Een ander voorbeeld van
iemand die doeltreffend gebruik maakt
van Intranet, is concurrentieanalist Paul
Houben, volgens Van Hulst. 'Door
Intranet kon hij razendsnel de foto's van
de CeBIT-beurs in Hannover publiceren
voor een groot spreidingsgebied.'
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Adres Internet-site

Sinds 25 juli jl. heeft Philips Display

Components een eigen website op

Internet. Voor wie een kijkje wil nemen,

'surf naar: www.dc.comp.philips.com

Bovendien is Intranet goed bruikbaar
voor het telefoongidsje of de 'contact
directory'. Online kunnen mutaties direct
worden ingevoerd. Het adres voor de
Intranet-site is: pww.dc.comp.philips.com



Aantal aanmeldingen QCA valt tot nu toe tegen

Team 'Measuring Sharpness'
lokale winnaar PPD

De voorbereidingen voor de competitie rondom de Quality Champion
Award (QCA) zijn nog in volle gang. In deze competitie strijden verschillende ver
beterteams in een lokale, regionale en wereldfinale om de felbegeerde QCA-win
ner trophy. De lokale winnaars moeten uiterlijk voor 11 september a.s. en de
regionale winnaars voor 16 oktober bekend zijn. De wereldfinale tenslotte vindt
op 10, 11 en 12 december plaats in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Alle medewerkers van de BG

Display Components wereldwijd kunnen
met een team meedingen naar de QCA.
'Met name teams van de werkvloer wor

den dit keer extra aangemoedigd om een
verbeterproject in te dienen', aldus QCA
Program Manager Eindhoven Menno Han.
'Alle projecten die betrekking hebben op
een verbetering van de kwaliteit of servi
ce aan de klant komen voor deelname in
aanmerking. Bovendien kunnen naast
eigen medewerkers ook (externe) klan
ten en leveranciers deel uitmaken van
een QCA-team.'

Deelnemers
Van ons complex nemen de PPD,

EED, LFD, Staf- en Hulpdiensten (Site),
Central Gun Factory (CGF) en
Phosphoren, Multiforms & Chemicals
(PMC) aan de QCA-competitie deel. De
lokale winnaars van deze onderdelen

nemen het in de regionale finale in okto
ber tegen elkaar op. De CGF en PMC
doen mee aan de regionale finale van
Display Key Components (DKC) en de
PPD, EED, LFD en Staf- en Hulpdiensten
nemen deel aan de regionale finale van
Display Components Eindhoven (DCE).
De regionale winnaars van DCE en DKC
strijden in december samen met de win
naars van de regio's Europa, Asia/Pacific,
North America en South America om de

wereldtitel in Bangkok.

Lokale winnaar PPD
Tot nu toe heeft van alle onderde

len van onze site alleen nog de PPD een
lokale finale gehouden. Aan deze span
nende finale op 26 juni jl. namen de teams
'Measuring Sharpness', 'A shocking expe
rience', 'Crystal', 'Low-Temp-Pumping' en
'CRT Cost Benchmarking' deel. Volgens
Menno Han was de jury unaniem in haar
beoordeling. 'Alle teams hadden ontzet
tend hun best gedaan, maar het team
"Measuring Sharpness" onder leiding van
Mila Heeman sprong er zowel inhoudelijk

aan zullen melden. 'Een regionale finale
met slechts één deelnemer is natuurlijk
geen echte finale.' Waar en wanneer de
regionale finale voor DCE wordt gehou
den, is op dit moment nog niet bekend.
'Ergens in oktober', is alles wat Han op
dit moment met zekerheid kan melden.

als qua presentatie toch duidelijk uit. In
haar presentatie gaf Mila op heldere wijze Finale DKC
aan welke stappen nodig zijn voor het Ook mede-Program Manager DKC
bereiken van een objectievere kwaliteits- Harry Thomasse heeft voor de regionale
controle van resolutie. Alle facetten die finale van DKC tot nu toe nog weinig
met QCA te maken hebben. had zij op teams in kunnen schrijven. Van PMC,
perfecte wijze in haar presentatie ver- waar hij in het 'dagelijkse leven' als
werkt. En ook de klant was op uitsteken- Quality Manager werkzaam is, verwacht
de wijze bij het project betrokken.' hij in elk geval zeker vijf of zes aanmeldin-

gen. 'Door het
jaar heen werken
wij al met verbe
terteams. dus wij
hoeven er geen

speciale acties Ivoor te onderne-

men', legt hij uit.
'Wel proberen
we van elke afde-

ling zeker één
verbeterteam op
te geven.' Ook de
CGF verwacht dit

jaar meerdere
QCA-teams op
de been te krij-

Het winnende PPD-team. Vlnr. Harry Weltens (R&C), Karel Smets gen. 'Over enkele
(Resolutie), Mila Heeman (teamleidster), Alois Muchitsch (Lebring) en weken worden
Ad van Gurchom (EED). Op de foto ontbreken: Martin Timm (Aken), onze definitieve
Wim Hoeks (CFT) en Jan-Peter Adriaanse (Resolutie). teams bekend

gemaakt', aldus
Finale DCE Ad Verweij, Program Manager CGF.

Met uitzondering van de PPD-teams Behalve de CGF en PMC nemen ook
hadden zich medio juli nog geen andere teams uit Sittard, Stadskanaal, Blackburn
teams voor de regionale finale van DCE en Washington op 2 oktober deel aan de
aangemeld. Volgens Menno Han heeft dit regionale finale van DKC in Stadskanaal.
ook te maken met de aard van de projec- Samen met Marketing Manager DKC
ten waaraan de PPD werkt. 'Deze projec- Hans Bruins neemt Harry Thomasse de
ten richten zich toch voornamelijk op organisatie van deze dag voor zijn reke-
technische verbeteringen. Hierbij speelt ning. 'Een tijdrovende, maar ook een
de klant doorgaans al een belangrijke rol. leuke en leerzame klus', vinden de organi-
Een afdeling als de EED daarentegen satoren. 'Op deze manier ontmoet je col-
houdt zich met name bezig met proces- lega's, die je anders misschien nooit of
verbeteringen. Het betrekken van klanten alleenmaar telefonisch zou spreken. Ook
bij dit soort projecten is hierbij een stuk voor een versteviging van de band binnen
minder vanzelfsprekend.' de DKC-organisatie zijn dit soort activi-
Toch hoopt Han dat de overige onderde- teiten dus zeker een goede zaak.'
len van DCE nog een groot aantal teams
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Dit jaar extra zware tocht

Zesde Toertocht Eindhoven
Aken v.v. verreden

Maandag 13 juli verschenen er 28 renners fris aan de start voor de eerste
etappe van de zesde Display Components Toertocht van 205 kilometer naar
Aken. Daags erna arriveerden zij met nog eens 175 kilometer in de benen bij de
finish in Eindhoven. Onderweg kwamen de mannen niets tekort, dankzij Suzanne
Giebelen en Anneli Rampen, die dit jaar de taak van begeleidster op zich namen.
Zij leefden de hele tocht vanuit de volgbus mee en zorgden dat er tijdig drank en
etenswaren beschikbaar waren voor hun sportieve collega's uit Eindhoven,
Sittard en Aken.

I
28 Renners fris aan de start.

'De tocht is indertijd opgezet van
wege een stimulerend effect op de
samenwerking tussen de Philipsvestiging
en in Sittard, Aken en Eindhoven', aldus
Marco van Hoek, die voor de zesde maal
deel uitmaakt van het organiserend
comité. 'Vorig jaar werd er geen toer
tocht gehouden, vanwege te drukke
werkzaamheden van met name voorzitter

Léon Elshof en mijzelf. En werk gaat nu
eenmaal voor plezier. Het blijft echter de
intentie dat, wanneer het te combineren
is met ons werk, we ieder jaar een toer-

tocht organise
ren.' Dit keer
waren iets min
der deelnemers
bereid om een

paar vrije dagen
op te offeren
om eens stevig
op de pedalen
te gaan staan,
dan twee jaar
geleden. Wat
de precieze
reden hiervan is
weet Van Hoek

niet, maar hij
vermoedt dat

de pauze van
vorig jaar, de vele job rotations in
Eindhoven, Sittard en Aken en de late
start van de organisatie leidden tot een
iets kleiner aantal deelnemers.

Geen plezierritje
Bij de organisatie, maar ook tijdens

de tocht speelt Van Hoek een voortrek
kersrol. Hij fietst namelijk voorop, samen
met Walter Menting. Het is bepaald geen
plezierritje, volgens de ontwikkelaar bij
de landingsontwerpgroep van de PPD.
'Een niet getrainde wielrenner hoeft er

Toertochtpuntjes

• Marco van Hoek presteerde het om
bij de beklimming van de Baraque
Michel op de fiets enige collega's te
fotograferen. Al fietsend en fotogra
ferend haalde hij er maar liefst
twintig in.

• Chris Kessen had de meeste lekke
tubes. Zes of waren het er zeven?

• De volgende toertocht fietsen Wim
Brouwer en Wilbert van der Eijk
ook mee op voorwaarde dat er ook
dames mee fietsen. Anneli en

Suzanne doen in elk geval mee.

dan ook niet aan ~e beginnen.' Vooral de
Baraque Michel in de Belgische Ardennen
op de heenweg en het heuvellandschap in
Limburg op de terugweg spelen menige
kuitspier parten, weet hij uit eigen erva
ring. 'Dit jaar was de tocht extra zwaar
door de aanhoudende regen op de heen
weg en de stormachtige tegenwind op de
terugweg. Al gaat het er beslist niet om
wie er wint, maar soms komt de ware
wielrennersgeest boven en dan wil men
zich bewijzen door een sprintje te trek
ken', aldus Van Hoek. Wie de inspanning
af en toe te zwaar werd, kon even uitrus
ten in de bezemwagen. Vóór de finish
werd echter alle vermoeidheid aan de

kant gezet. Uiteraard wil iedereen, uitge
put of niet, samen met de rest van het
peloton aankomen. En ondanks het totaal
van 21 lekke banden passeerde het voltal
lige peloton toch precies op tijd de finish.

Beeldbuizen 'service centre' in Manilla
De lokatie is exotischer, de huisvesting wat soberder

en waarschijnlijk is het assortiment ook 'ietwat'

beperkter dan wij gewend zijn. Maar de inwoners van

Manilla hebben wel een eigen 'servicecenter' voor

beeldbuizen. Ton van der Aa van de EED legde dit

strandhuisje, waar ook onderdelen voor Philips-beeld

buizen te krijgen zijn, voor ons vast op de gevoelige

plaat.
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