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Algemeen directeur BGDC Frans de Bruijne neemt afscheid:

'Spannende tijden voor
Display Components'

Donderdag 24 september jl., op de dag van zijn zestigste verjaardag, zette
algemeen directeur BGDC (Business Group Display Components) Ir. Frans de
Bruijne na 35 jaar officieel een punt achter zijn Philips-carrière. In 1963 startte
hij zijn loopbaan als ontwikkel-ingenieur bij Icoma in gebouw RK. Honderd
meter verwijderd van zijn huidige kantoor op RAF-p. 'In de ruim dertig jaar die
hier tussen zit, heb ik op verschillende plaatsen over de gehele wereld gewerkt',
vertelt de Bruijne. 'En nu eindig ik op ongeveer dezelfde plek als waar ik ben
gestart. Hiermee is de cirkel rond. En het was een goede cirkel', merkt hij
tevreden op. 'Ondanks dat mijn laatste jaren bij DC anders uitpakten dan ik had
verwacht, kijk ik met voldoening op mijn DC-periode terug. En ook de turbulente
toekomst die DC te wachten staat, zie ik met vertrouwen tegemoet.'

Zijn komst als manager van de
BGDC, nu 21/2 jaar geleden, viel volgens
De Bruijne samen met een keerpunt in de
enorme groei van De. '1996 was een top
jaar voor De. De divisie maakte een
enorme winst, maar ongeveer tegelijk met
mijn aantreden in 1996 kwam hier veran
dering in. Ik had grote groeiplannen voor
DC, maar de realiteit pakte anders uit.'

Schokgolven
'De oorzaak hiervan ligt bij twee

schokgolven die kort na mijn komst in
gang werden gezet en waarvan de effecten
nog geruime tijd zullen na-ijlen. De eerste
schokgolf betrof de sterke daling van de
prijzen van de monitorbuizen (CMT's).
Een onverwachte ontwikkeling, want een
jaar daarvoor was er nog een tekort aan
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dit soort buizen. In één jaar tijd is door
de snelle toename van de productie van
CMT's een grote overcapaciteit en de
daarmee gepaard gaande prijsdaling ont
staan. De laatste jaren zijn de prijzen zelfs
met dertig tot veertig procent gedaald.'
De tweede schokgolf betrof volgens De
Bruijne de Braziliaanse markt. 'Philips
heeft hier enkele jaren geleden een gloed
nieuwe TVT-fabriek gebouwd. Door een
verhoging van de rente stortte de
Braziliaanse TV-markt echter in (veel
Brazilianen kopen TV's namelijk op basis
van huurkoop). Zowel wij, als onze
Braziliaanse klanten, hadden deze ontwik
keling absoluut niet voorzien. Daarnaast
werd in ongeveer dezelfde tijd de
Braziliaanse markt gepenetreerd door
Koreaanse beeldbuizen.' Naast de proble-

Frans de Bruijne kijkt met voldoening op

De-periode terug.

men in Brazilië, de prijserosie in de CMT
markt en de wereldwijde overcapaciteit
waarschuwt De Bruijne ook nog eens
nadrukkelijk voor het gevaar uit Azië.
'We moeten dit zeker niet onderschatten.

Onze Aziatische concurrenten profiteren
op dit moment van de lage valutakoersen.
Bovendien zijn zij door de economische
crises waarin Azië momenteel verkeert

extra gemotiveerd hun marktaandeel te
vergroten. En dit kan hen in de komende
jaren tot ongekende prestaties brengen.'

PHILIPS



I

Nog erger wordt het als je in een vergadering
of presentatie zit en je hoort een verhaal aan
wat niet overkomt. Het is onduidelijk waar de

spreker naar toe wil. Zonde van de tijd! Ook
voor de presentator is dit frustrerend, hij wil

namelijk iets bereiken met z'n verhaal. Hij zal

het op prijs stellen als hem verteld wordt dat hij
zijn doel niet heeft bereikt. Bovendien helpt het
hem zijn verhaal de volgende keer beter te
maken. Want voor goede communicatie zijn
een zender én een ontvanger nodig!
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Jos Hens
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Platte beeldbuis
Voor de toekomst verwacht De

Bruijne een onstuimige groei van de platte
beeldbuis. 'De technische ontwikkelingen
van de PLASMA-, PALC- en LCD
schermen gaan razendsnel. De toekomst
is large en flat.' Toch denkt hij niet dat de
oude vertrouwde beeldbuis op korte
termijn veel marktaandeel aan haar platte
zusje prijs zal moeten geven. 'De prijzen
van de platte beeldbuizen zijn nu nog te
hoog om een groot publiek aan te spreken.
Bovendien worden deze schermen voor

lopig alleen nog in de supergrote beeld
maten gemaakt. Dus blijft CRT (TVT +
CMT) het werkpaard van de display indus
trie.' Maar ook als de platte buis de huidige
beeldbuis op den duur verdringt, hoeft dit
volgens De Bruijne voor DC zeker niet
fataal te zijn. 'Integendeel, DC is zelf ook
zeer actief op het gebied van de ontwik
keling van vlakke PALC- en PLASMA
schermen samen met een aantal grote en
sterke partners. En ook op het terrein
van LCD-schermen heeft de product divi
sie Components inmiddels, onder andere
via een meerderheids JV Uoint Venture)
met Hoshiden in Japan, haar positie aan
zienlijk versterkt en is ook op dit gebied
dus goed op de toekomst voorbereid.'

Aandacht voor gehele
business-keten

Ondanks de spannende tijd die DC
te wachten staat, ziet De Bruijne de toe
komst met vertrouwen tegemoet. 'Mits er
aan een aantal voorwaarden wordt vol

daan', vult hij snel aan. 'Een belangrijke
voorwaarde is beter anticiperen op
nieuwe ontwikkelingen. DC moet niet
alleen reageren op nieuwe ontwikkelingen,
maar hierop ook anticiperen zodat sneller
actie kan worden ondernomen.' Externe

gerichtheid is hierbij volgens hem van het
grootste belang. 'Bij mijn komst 21/2 jaar
geleden ben ik gestart met zowel het
vergroten van de klantenoriëntatie als van
de externe oriëntatie', legt hij uit. 'Het is
ontzettend belangrijk dat we weten wat
er bij onze klanten (de setmakers) leeft.
Daarnaast moeten we echter ook de

wensen van de consument (de klant van
onze klant) niet uit het oog verliezen. En
tot slot dienen we de verrichtingen van
onze concurrenten nauwlettend te blijven
volgen. Kortom we moeten aandacht heb
ben voor de gehele business-keten en niet
slechts voor één onderdeel daaruit. In de

21/2 jaar dat ik hier heb gewerkt, heb ik

geprobeerd deze externe gerichtheid te
vergroten. Het begin is dus gemaakt, maar
ook in de toekomst zal DC hier nadrukke

lijk aandacht aan moeten blijven besteden.'

Sneller, efficiënter produceren
en ontwikkelen

'Naast het anticiperen op ontwikke
lingen buiten DC moet ook intern een en
ander veranderen', gaat De Bruijne
verder. 'Als we extreem alert zijn op ont
wikkelingen in de buitenwereld, kunnen
we sneller nieuwe producten ontwikkelen
en deze ook sneller op de markt brengen.
Maar naast sneller moeten we ook effi

ciënter gaan produceren. Want alleen met
een hogere opbrengst en lagere kosten
kunnen we de huidige prijzenoorlog aan.'
Wanneer DC aan al deze voorwaarden

voldoet, kan zij volgens De Bruijne de
spannende tijden die ons nog te wachten
staan, met succes doorstaan. 'De BGDC
is een gezonde en sterke organisatie. We
staan nog steeds op nummer I en als we
zorgen dat we sneller nieuwe producten
op de markt brengen, efficiënter en
goedkoper gaan produceren en de gehele
business-keten goed in de gaten houden,
hebben we nog een lange en gezonde
toekomst in het verschiet.'

Volop plannen
Ook privé ziet Frans de Bruijne de

toekomst zonnig tegemoet. Wel vindt hij
het jammer dat hij het de laatste maanden
van zijn loopbaan om gezondheidsredenen
wat rustiger aan heeft moeten doen. 'Ik
ben dat niet gewend. In de 35 jaar dat ik
bij Philips werk, ben ik in totaal maar twee
weken ziek geweest. Ik had de laatste
maanden de mouwen juist graag nog wat
extra opgestroopt', zegt hij met een lichte
ondertoon van spijt. Ondanks dat hij nu
officieel met pensioen is, piekert De
Bruijne er niet over om thuis te gaan
zitten. 'Ik heb nog volop plannen.
Waarschijnlijk blijf ik vanuit de zijlijn nog
wat voor DC doen. Verder denk ik

erover om les te gaan geven aan de
universiteit of misschien zeifs een studie

op te pakken. Ook wil ik graag weer eens
een symposium bijwonen of een bezoekje
brengen aan de schouwburg. Want juist
deze zaken zijn er de laatste jaren flink bij
ingeschoten. Daarnaast ben ik een fervent
golfer en houd ik enorm van reizen.
Dus daar ga ik nu samen met mijn vrouw
volop van genieten. Want ... er is ook nog
"a life outside Philips".'

Vormgeving, lay-out en grafische productie
Copynomie Veldhoven

Fotografie
Leo Jonket; Ber van der Vleut

Noot van de redactie: Op dit moment is nog niet bekend wie Frans de Bruijne opvolgt als

manager van de BGOe. Totdat een nieuwe manager is benoemd, neemt dhr. Y.e. La zijn
taken waar.
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PALC steelt de show op de J ES'98

Toekomstmuziek voor
Large Flat Displays

Peter Verscharen (I) en Ad Burgmans.

Tijdens de jES'98 (Japan Electronics Show) was de afdeling Large Flat
Displays (LFD) met revolutionaire producten aanwezig. Vorig jaar wist het
prototype van het PALC-scherm (Plasma Addressed Liquid Crystal), dat in een
unieke samenwerking met Sony en Sharp tot stand kwam, al de nodige positieve
reacties tijdens de JES op te wekken. Dit jaar presenteerde de drie PALC
partners het eerste 42" scherm met hoge resolutie. Bij LFD heeft men hoge
verwachtingen van dit nieuwe product, dat uitermate geschikt is voor multi
media-toepassingen.

Manager LFD, Ad Burgmans, is niet
verrast door alle aandacht voor het HD
paneel. 'Het is immers het best vertoonde
wat er op dit moment beschikbaar is.
Het is beslist één van onze paradepaard
jes voor de toekomst.'
Toch was het niet alleen

dankzij deze nieuwe
co-productie dat de
afdeling LFD de show
stal tijdens de JES'98,
die van 6 tot 10 oktober

gehouden werd in
Osaka. Ook de verbe
terde VGA schermen
met een standaard

resolutie, die nu nog
betere prestaties
leveren op het gebied
van helderheid en efficiency ontlokten
veel positieve reacties.

Klanten
Bij de grote, maximaal 10 cm diepe

PALC-displays wordt het LCD-scherm
via een plasma aangestuurd. Dit geeft een
helderheid die tweemaal zo groot is als
dat van een Plasma Display Panel (PDP).
In een PDP wordt het licht door middel

van een plasma opgewekt, terwijl bij
PALC het licht afkomstig is van een blacl<
light, het LC (Liquid Crystal) fungeert als
lichtschakelaar. 'Bij het High Definition
paneel zorgen maar liefst 5,5 miljoen
beeldpuntjes voor een bijzonder hoge
resolutie. De standaard PALC-display
met VGA-resolutie moet het doen met

'slechts' 1,3 miljoen van die beeldpuntjes',
vertelt Peter Verscharen, technisch com

mercieel manager van LFD. Hij staat te
popelen om deze futuristische producten
aan de man te brengen. 'Helaas zijn we
nog niet echt aan verkopen toe. Al zijn er
wel al klanten die samples hebben
gevraagd. Ik hoop dat ik hen volgend jaar

kan bedienen', aldus Verscharen.

Klantencontacten, demonstraties op
shows en het opstellen van de
businessplannen, zijn zaken waar hij
zich vooral mee bezig houdt.

Kanshebber
Ondanks deze betere prestaties is

het op dit moment niet zeker dat PALC
ook inderdaad de dominante technologie
voor de toekomst wordt. Philips volgt
zowel PALC als PDP. Beide technolo

gieën kennen volgens Burgmans zowel
voor- als nadelen. Waarbij de nadelen
nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd.
'Plasma is in feite al een hele oude

technologie. PALC is een jonge tech
nologie die zich in een vroeg stadium van
ontwikkeling bevindt. Inmiddels zijn er al
wel grote stappen gemaakt in de ontwik
keling. Zo zijn er verbeteringen bereikt
op het gebied van de efficiency. PALC
verbruikt nu minder stroom bij eenzelfde
helderheid.'

Deze helderheid is zoals gezegd
één van de grote verdiensten van PALC
naast een beter daglicht-contrast en een
hoge resolutie in combinatie met een hoge
helderheid. 'Als PALC al zijn beloftes
waarmaakt, dan is het beslist een goede
kanshebber', volgens Burgmans. 'Vooral
vanwege het bredere toepassingsgebied.'

Topsegment
Toch zullen in de nabije toekomst

slechts een klein aantal mensen zich een

dergelijk verfijnd scherm kunnen permit
teren. De verwachting is dat begin
volgende eeuw ongeveer een half procent
van de totale buizenmarkt van 200 miljoen
door een groot én dun LFD-scherm is
vervangen. PALC HD zal daar slechts een
klein deel van beslaan, vooral voor profes
sionele toepassingen. 'Wij werken dan
ook voor de top van het topsegment van
de markt', merkt Verscharen niet geheel
zonder trots op.

••••••
E-mail: trum@comp.snads.philips.nl

• DCE heeft het milieucertificaat

binnen! Vrijdag 23 oktober a.s. vindt
de feestelijke uitreiking plaats.

• VROM-mers en gepensioneerden
die graag 'In Beeld' willen ontvangen,
kunnen contact opnemen met
Iris van Gestel (86798).

• Onze 'elektronische adressen'.

Intranet: pww.dc.comp.philips.com
Internet: www.dc.comp.philips.com

• Op 9 september jl. is het PPD team
'Measuring Sharpness' van Mila
Heeman uitgeroepen tot QCA site
winnaar 1998.

• Bij de QCA-finale voor Display Key
Components op 2 oktober jl. in
Stadskanaal sleepte het verbeterteam
'Gericht Inpakken TCM-veren' van
Display Sub Components uit Sittard
de winnaarstitel in de wacht.

• Gerrie van Dooren en Hans

Zeelenberg hebben de redactieraad
van 'In Beeld' verlaten. Hun opvol
gers zijn nog niet bekend. Gerrie en
Hans bedankt voor jullie inzet!

• 34 Medewerkers van DCE hebben,
ondanks het slechte weer, de halve

marathon in Eindhoven gelopen.
Er waren geen uitvallers. André van
der Putten van de PPD was met I uur
en 25 minuten de snelste DCE-er.

•
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DCE met ingang van 1 januari 1999 met Mailprofs in zee

Dertig procent besparing door
combineren post- en reprodiensten

Karel Arbouw (I) en Ton Danes trots op forse besparing.

'Door de post- en reprodiensten bij één in plaats van twee verschillende
leveranciers onder te brengen, hebben we de kosten met dertig procent terug
gebracht. Op een omzet van bijna één miljoen gulden is dit natuurlijk een aardig
bedrag. Maar niet alleen financieel ook qua service en kwaliteit verwachten we
er door deze "move" aanzienlijk op vooruit te gaan.' Met enige trots vertellen
Facility Manager Karel Arbouw en Inkoopmanager Ton Danes over het resultaat
dat ze met het afsluiten van dit nieuwe contract hebben bereikt.

Onderwerpen van de foto-reportages zijn jubilea en recepties. Ook het maken van
foto's voor ons personeelsblad 'In Beeld' behoort tot de werkzaamheden.

Ontevredenheid met de service van
Phlexx was voor Karel Arbouw reden

om naar een andere leverancier van post
diensten op zoek te gaan. 'Phlexx kwam
haar afspraken niet altijd na en ook het
op tijd bezorgen van de post leverde vaak
problemen op. Omdat de post- en repro
zaken eigenlijk prima te combineren
bleken (de post- en reproman liepen bij
hun rondes vaak vlak achter elkaar aan)
hebben we vier "combinatie-offertes"

aangevraagd. Mailprofs, dat onderdeel uit-

4 maakt van de PTT, kwam hierbij als beste
uit de bus. In tegenstelling tot de andere
offertes benaderde Mailprofs onze vraag
vanuit hun logistieke professie en dit
leverde een aanzienlijke besparing in
arbeidskosten op.' Eén ding zit Arbouw
bij deze overstap wel een beetje dwars.
'Copynomie, die onze reprozaken
verzorgde, is door deze aanpak buiten de
boot gevallen. Over Copynomie waren
we eigenlijk ten aanzien van het
kwaliteitsaspect zeer tevreden, maar de
keuze voor Mailprofs leverde dusdanige
voordelen op dat we toch met hen in
zee zijn gegaan.'

Voordelen
Met ingang van I januari worden de

taken van Phlexx en Copynomie officieel
door Mailprofs overgenomen. Twee keer
per dag brengt en haalt een medewerker
van Mailprofs zowel de post- als repro
zaken bij de verschillende secretariaten
en de postbakjes op. Post die voor 16.30
klaar ligt, wordt nog de volgende dag be
zorgd. Ton Danes verwacht dat Mailprofs
ook suggesties zal doen om de kwaliteit
van de dienstverlening te verbeteren,
bijvoorbeeld door adviezen te geven over
het besparen op verzendkosten. 'Een
bedrijf dat onderdeel uitmaakt van het
grootste postbedrijf van ons land moet
ons daar toch goede tips over aan de hand
kunnen doen', lacht het hoofd Inkoop.

'Bovendien kunnen we in de toekomst
misschien ook voor andere zaken, zoals
bijvoorbeeld koeriersdiensten voor een
aantrekkelijke prijs bij Mailprofs terecht.'

Kopieermachines
In november vindt voor de mede

werkers van de secretariaten een infor-

U hoeft geen professionele fotograaf
te zijn, maar wel de 'drive' hebben om
van een foto meer te maken dan het

standaard vakantiekiekje.
Verder bent u bereid ook buiten de

vaste werktijden te fotograferen.
Een eigen camera is geen vereiste.
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matiemiddag over de komst van Mailprofs
plaats. 'Hierin kunnen zij al hun vragen èn
wensen kwijt', aldus Karel. Van de over
stap naar Mailprofs zullen de medewerkers
overigens weinig merken. De post- en
reprodienst van Mailprofs worden onder
gebracht in één ruimte op ons terrein.

Verder worden

de kopieer
machines van

Copynomie die
in de gangen
staan, vervangen
door machines
van OCÉ. 'Dit
betekent voor
ons een forse

besparing', ver
telt Ton. 'Philips
heeft namelijk in
het kader van
OCOO een

zeer voordelig
contract afgeslo
ten met OCÉ.'

Best practice
Het afsluiten van het contract met

Mailprofs is niet het eerste wapenfeit dat
Ton en Karel samen hebben geboekt.
Al jaren voor de invoering van OCOO
bekeken zij gezamenlijk hoe zij de kosten
en kwaliteit van de facilitaire dienstverle

ning, waarvoor Karel verantwoordelijk is,

Voor nadere informatie over deze
functie kunt u

contact opnemen
met Karel
Arbouw,
telefoon: 88975.



konden verbeteren. De invoering van een
vaste prijs voor cateraar ECS was hun
eerste succes. 'Deze actie leverde een

aanzienlijke kostenbesparing op', vertelt
Ton. 'Bij de invoering van OCOO hebben
we dit idee dan ook als "best practice"
bij de nationale OCOO-organisatie
ingediend. Met als gevolg dat alle Philips-

onderdelen in Europa deze werkwijze
hebben overgenomen.' Ook het idee om
het eigen magazijn voor kantoorartikelen
op te doeken, hebben beide heren als
"best practice" ingediend. 'Door kantoor
artikelen niet meer zelf op voorraad te
houden maar in te kopen bij een externe
leverancier hebben we op jaarbasis een

besparing van 3 ton gerealiseerd', aldus
Ton. 'Ook dit idee is door een aantal

andere Philips-onderdelen overgenomen.'
'En vergeet het combineren van de
post- en reprozaken niet', vult Karel aan.
'Inmiddels is Mailprofs ook al in de
"Rembrandttower" (redactie: hoofd
kantoor Philips in Amsterdam) actief.'

Energiecoördinator Jan Tijssen:

Boerenverstand levert
miljoenenbesparing

'Door je boerenverstand te gebruiken is veel geld te besparen', aldus Jan
Tijssen, energiecoördinator van DCE. Door zijn ogen en oren goed de kost te
geven, heeft hij het energieverbruik op deze plant in de afgelopen jaren terug
weten te dringen met maar liefst 25 procent. Als je weet dat er hier vorig jaar 8,2
miljoen gulden aan energie verbruikt werd, dan tel uit je winst. Het is dan ook
niet voor niets dat de Philips Energy Award 1998 werd uitgereikt voor deze meer
dan evenredige prestatie die DCE leverde op het gebied van energiebesparing.

In het jaar 2000 moeten alle Philips
Bedrijven een dergelijke energiebesparing
laten zien, aangezien Philips een convenant
sloot met de overheid. DCE loopt hierbij
voorop. Deze prestatie is volgens Tijssen
niet te danken aan het feit dat de Proef
fabriek in de vorm van het TTC minder

ging produceren. In dezelfde periode na
men de activiteiten zelfs toe bij de Central
Gun Factory evenals bij de PU Phosphors,
Multiforms & Chemicais. 'Het gaat om een
relatieve besparing, dus om de hoeveel
heid energie per eenheid product', legt
milieucoördinator Ton Remmen uit.

Volgens hem hebben vooral Jan Tijssen's
inspanningen tot dit resultaat geleid.
'Tijssen is de juiste man op de juiste
plaats. Hij is allang bij het bedrijf, kent veel
mensen en door zijn werk bij de Tech
nische Dienst weet hij waar hij over praat
als het gaat om waar en hoe het beter
kan.' Zelf relativeert Tijssen zijn prestatie
enigszins. 'Energie heeft me altijd geïnte
resseerd, maar ik ben er pas een paar jaar
echt actief mee bezig in mijn werk.'

Actiepunten
Hoe ontdekt Tijssen de verbeter

plekken? Cijfers verschaffen hem veel
inzicht en dan vooral de uitschieters in

positieve of negatieve zin. Maar ook
luistert hij goed naar zijn collega's van de
Technische Dienst. Op deze manier kon
hij maar liefst tweehonderdvijftig

Ton Remmen (I) en Jan Tijssen met de Philips

Energy Award 1998.

actiepunten noteren, waarvan hij pas de
helft heeft afgewerkt. Het karwei is dus
nog lang niet klaar.

De grootste winst heeft de energie
coördinator weten te halen daar waar het

energieverbruik nog geënt was op vroege
re productiesituaties. Ook computer
gestuurde regelingen voor verlichting,
verwarming en luchtbehandeling leverden
grote besparingen op. Het bleek op veel
plaatsen mogelijk om -zonder dat mensen
er hinder van hebben- verspilling te
voorkomen. Toch zijn er geen aparte
investeringen voor de energiebesparing
gedaan. Zo werden lampen alleen ver
vangen door energiezuiniger exemplaren
als ze stuk waren.
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Warm vestje
Ondervindt Tijssen voldoende begrip

voor zijn energiebesparende maatregelen?
Af en toe klaagt er wel eens iemand over
kou. Maar volgens hem komt dat maar een
enkele keer per jaar voor en is dit met
een warmer vestje te verhelpen.

'Toch moet je oppassen om te

betuttelend over te komen. 11I
Dat wordt niet op prijs gesteld',
weet hij. 'Energie is een verwor
venheid, dat laten de mensen
zich niet graag afpakken.' Ook
haalt hij er graag een aantal
mensen bij als er ergens
verbetering mogelijk is. 'Dan
gaat het een beetje leven.'

Energiemanagement
Hoe zit het met de

bewustwording van de DCE'er
op het gebied van energie
besparing? Volgens Remmen is
dit moeilijk meetbaar, al geeft
het grote aantal energie

besparende Ideeënbus-inzendingen wel
een indicatie. 'Energiemanagement is een
goede zaak', aldus Remmen. 'Vroeger ging
de energieprijs per m', nu het doorbelast
wordt naar de afdelingen, voelen de
afdelingschefs het energieverbruik direct
in hun resultaat. En daarbij gaat het niet
alleen om bekende energiedragers zoals
gas en licht, maar ook om water en
waterstof. Het huidige resultaat moeten
we vasthouden. We moeten bij de les
blijven en ons werk zodanig organiseren
en regelen dat er geen nieuwe energie
verspilling optreedt.' Daartoe vergadert hij
maandelijks met de Energiebeheer-groep
die naast Remmen en Tijssen bestaat uit
Wilbert van der Eijk en Ton van der Horst.



Goede RAAD is niet duur

Betere documentatie door
goede registratie

Kwalitatief goede tekeningen zijn onontbeerlijk voor de EED met het oog
op kosten, doorlooptijd en kwaliteit naar de klant. Jan Verhagen van de EED
lanceerde anderhalf jaar geleden het idee voor RAAD. Door Registratie en
Analyse van Afwijkingen in Documentatie zou de EED te allen tijde kunnen
beschikken over correcte tekenpakketten. Hij formeerde een multidisciplinaire
club van bestellers tot monteurs en designers om dit plan op de rit te krijgen.
Volgens kartrekker Jan Beursken en 'waakhond' Frans Sanders is elke EED 'er
inmiddels overtuigd van het nut van RAAD. Zelf schatten zij de besparing door
RAAD, afhankelijk van de omzet, op zo'n vier miljoen per jaar.

Gunstige ervaringen
Het RAAD-principe werd via Willy

van Laarhoven vorig jaar voorgedragen
voor de QCA-Award. Tijdens een ver
makelijke vertoning op 13 oktober, wer
den de principes van RAAD uitgebeeld.
Beursken: 'Ondanks dat wij aan alle eisen
voldeden voor de eerste prijs, ging een
ander team met deze eer strijken.' Dit

Het RAAD-team, (vlnr): Herbert Roks, Ad Royakkers, Jan Beursken, Huub van de Winkel, Iris

van Gestel, Patriek Merkelbach, Gerard van Dijk. I.v.m. werkzaamheden in Hua Fei ontbreken

Herman Spanjers, Tinus V.d. Dungen en Kees Olislagers op de foto.

Binnen de EED worden nogal wat
tekeningen geproduceerd, volgens
Beursken. In 1996 waren er dat maar
liefst 750.000 stuks. Beursken:'Door

direct te registreren wat er mis is, kun je
een tweede keer niet dezelfde fout

maken. Te vaak gebeurde er in het verle
den dat er vooral bij repeatmachines
schaduwpakketten persoonlijk werden
bijgehouden en bewaard door monteurs,
waardoor dezelfde fouten bij herhaling
mogelijk waren. Door de systematiek van
werken via een grote PC, werk je met
een grotere database, waardoor analyse
per sectie, machine, discipline of desge
wenst per persoon plaatsvindt.' Binnen
RAAD wordt gesproken van Afwijkingen
in plaats van fouten. 'Wij gaan ervan uit
dat een designer van goede wil is en we
gaan er redelijk volwassen mee om als we
verbeterpunten zichtbaar kunnen maken',
zoals de diplomatieke formulering van
Beursken luidt. 'Door deze Analyse zijn
wij in staat om een leereffect in het ont
werpproces in te bouwen waardoor we
onze tekeningen, stuklijsten en beschrij
vende documentatie evenals de handlei

ding bij apparatuur foutloos kunnen
maken.'

RAAD-station
Om bekendheid aan RAAD te

geven, kreeg iedere EED'er uitleg tijdens
het Groeps Werkoverleg (GWO).
Bovendien heeft het RAAD-team brede

interviews gehouden onder de betrokke
nen om het draagvlak te verbreden.
'Inmiddels is iedereen overtuigd van het
nut, al zijn er natuurlijk wel 300 verschil
lende meningen hoe het precies uitge
voerd zou moeten worden.' Via een 'con

sensusmodelletje', ingevoerd in het ISO
900 I-systeem, heeft Beursken de huidige
procedure vastgelegd. 'Het komt er een-

voudig op neer, dat iedereen die een
teken pakket voor zijn neus krijgt en vindt
dat er iets aan hapert, dit kenbaar moet
maken op het bijgevoegde blauwe
formulier, de RAAD-lijst. Via het RAAD
station dat gevoed wordt door Iris van
Gestel, komt de tekening voorzien van
commentaar bij de hoofdontwerper
terug. 'Deze krijgt het verzoek om te
reageren binnen een maand, maar zeker
voordat er weer een dergelijke machine
gebouwd gaat worden', aldus Beursken.
Is deze het niet eens met de wijziging,
dan kan hij dit markeren in de kolom
'arbitrage'. Een niveau hoger in de
organisatie zal zich dan over de
problematiek buigen. Om afwijkingen op
te sporen, vraagt RAAD de inzet van
iedereen die het werk van een designer
in handen krijgt.
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heeft echter geen invloed gehad op een
succesvolle implementatie van RAAD.
Zo deed de EED inmiddels gunstige
ervaringen op met RAAD bij de realisatie
van TVT-2. Beursken: 'Het begint lang
zaam tussen de oren van de mensen te

komen. Het levert geld op, de klanten
zijn meer tevreden en wij denken te
merken dat de ontwerper nu nog beter
zijn best doet, als hij weet dat RAAD in
functie is.' Maar Beursken is nog niet
helemaal tevreden. Hij vindt dat ook
co-bouwers en co-designers volgens
RAAD moeten gaan werken. Inmiddels
heeft hij al voorlichting gegeven en
presentaties verzorgd tijdens de suppliers
dagen. 'Wij van onze kant ranken elk jaar
de kwalitatieve prestaties van de
co-designers.' Zij zijn dus gewaarschuwd:
Neem deze RAAD maar ter harte.



Voorzitter Me Het Front, Guido Steijven:

'MiniCompany maakt je werk
binnen TTC rijker'

'Dankzij de MiniCompany (MC) heb ik de laatste twee jaar bij Philips meer
geleerd dan in de achttien jaar daarvoor.' Dit zegt Guido Steijven, werkzaam
binnen het Technology Trial Center (TTC) als pilot operator vliezen, opdampen
en samenstellen. Tevens is Steijven voorzitter van de MC Het Front. Hij is zeer
te spreken over het nut van de MiniCompany. 'Vroeger was het zo, dat als je
eenmaal wist wat je moest doen, was je klaar. De MiniCompany vraagt een
andere opstelling. Je bent nu verplicht om mee te denken en bent multi-inzet
baar. Je draagt veel meer verantwoordelijkheid. Dat is wel moeilijker, maar
ook veel afwisselender en boeiender.'

men om in week 15 klaar te zijn met de
geschreven instructies bij elke werkplek.
'Hierin zijn we geslaagd', aldus Steijven.
'Voor I januari willen we drie operators
kwalificeren. Abdoel Zabbier is hier ver

antwoordelijk voor.' Plannen om het op
tijd afleveren van 95% van de proeven en
het verminderen van de hulpmiddelen
met 10%worden nog uitgewerkt.

Productie en aantallen binnen de

Proeffabriek zijn -zoals bekend- langzaam
afgebouwd tot ontwikkeling en proeven
binnen TTC. Dit ingewikkelder werk zou
door minder mensen moeten worden

gedaan. Daarom gaf Marc Ottolini in
september 1996 een aantal operators de
opdracht de cursus Manufacturing
Excellence te volgen. Steijven was één
van de deelnemers. 'Wij leerden hoe je
met een aantal operators met verschil
lende taken een team kunt vormen.' Aan

het eind van de cursus werd gevraagd wie
de leiding van zo'n team, oftewel een
MiniCompany, op zich wilde nemen. Na
enige aarzeling besloot Steijven zijn hand
op te steken. Vanaf dat moment zou er
wekelijks een Groeps Werkoverleg
(GWO) plaatsvinden tussen dertien
operators met frontend-bezigheden en
een supportgroep. Inmiddels is er ook
een MiniCompany voor het backend
gebeuren operationeel; de MC Conpim,
met Floor Alberts als voorzitter.

Groepswerk
Vooral aan de opstartfase bewaart

Steijven prettige herinneringen. 'Dit werk
was zo totaal anders en dat was wel even
wennen. Ik moest notuleren en dit
verwerken met de pc.' Later werd het

steeds ingewikkelder en moeilijker en
bleef het allang niet meer beperkt tot
een uurtje vergaderen. Daarbij kwam dat
het grootste deel van de taken slechts
door enkele team leden, met name door
hemzelf, gedragen werd. Dit begon hem
op een gegeven moment zo tegen te
staan, dat hij overwoog te stoppen. Nu
de teamleden van de MC Het Front

beterschap hebben beloofd en de taken
beter verdeeld zijn, heeft hij besloten de
voorzittershamer te blijven hanteren.
Voor In Beeld wil hij niet alleen op de
foto, maar wel met de hele groep.

Deelnemers MiniCompany Het Front.

'De opzet van de MiniCompany is om
samen iets te realiseren. Het is niet het
werk van één man.'

Taakstelling
Vice-voorzitter Arno Huizing vindt

dat zijn werk hogere eisen aan hem stelt
door de MiniCompany. 'We hebben
immers de taken van de groepsleider
overgenomen.' Een passende vergoeding
zou hij, net als zijn collega's, dan ook zeker
op prijs stellen. De taken van MC Het
Front zijn niet mis. Zo denkt de voorzitter
momenteel over een meetbare doelstel

ling en het verminderen van de LED
kosten met tien procent. 'Dit soort
ingewikkelde zaken gaat in samenspraak
met de ondersteunende supportgroep,
die uit vijf leden bestaat', legt Steijven uit.
Ook had MC Het Front zich voorgeno-
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Beter communiceren
Ondanks dat het werk zwaarder is

geworden, zou Steijven niet meer terug
willen naar de periode van vóór de
MiniCompany. 'Wat er precies beter gaat
aan het werk is moeilijk meetbaar, maar
ik denk dat iedereen gegroeid is door de
MiniCompany. Iedereen heeft naar mijn
idee op korte tijd veel bijgeleerd qua
communicatie, ook met meerderen.'
MC coach Ruud Zijl heeft hierbij volgens
Steijven een belangrijke rol gespeeld met
zijn opleidingsplan. 'Steeds weer worden
we bijgeschoold. Zo kunnen operators in
september een cursus Engels volgen om
te kunnen communiceren met mensen

die hier komen, maar ook in geval dat wij
naar het buitenland moeten komt zo'n

cursus goed van pas.' Uiteraard behoort
Steijven zelf tot de cursisten.

I



Afdelingssecretaresse eTO, Ineke Soetens:

'Dansen is mijn lust en
mijn leven'

Noem een dans en afdelingssecretaresse Ineke Soetens heeft er ervaring
mee. Van Modern, Klassiek. Jazz, Tap, Latin tot Ballroom. Als meisje van vijf jaar
was zij al verliefd op deze sierlijke 'sport'. Nu bijna 35 jaar later staat haar leven
èn dat van haar man René volledig in het teken van de dans. Twee keer per
week trainen ze een paar uur om hun techniek nog verder bij te schaven.
Op vrijdagavond dansen ze samen met andere stellen de Argentijnse tango en
regelmatig nemen ze aan een wedstrijd deel. Naast dit drukke dansschema geeft
Ineke nog twee avonden per week les op dansschool Hennesen in Eindhoven.
'Dansen is inderdaad mijn lust en mijn leven', beaamt Ineke. 'Daarom is het
maar goed dat René en ik het samen kunnen doen.'

wilt draaien. Met Ballroom daarentegen
kun je minstens tot je 70-ste doorgaan',
aldus de afdelingssecretaresse.

Gemiddeld elke twee weken nemen
Ineke en René nu aan een wedstrijd deel.
'Hierbij halen we altijd wel de eerste,
tweede of derde plaats', vertelt Ineke
trots. 'Bij de Nederlandse Kampioen
schappen afgelopen mei eindigden we
met een zesde plaats iets lager.'

I

Negen jaar geleden waagden Ineke
en René zich voor het eerst samen op de
dansvloer. 'René had er in eerste instan
tie niet zoveel zin in, maar inmiddels is hij
nog bijna fanatieker dan ik', vertelt Ineke.
De danscarrière van echtpaar Soetens
verliep voorspoedig. Ze startten met de
beginnerscursus en werkten in een rap
tempo een aantal vervolgcursussen af.
Eerst de cursus voor gevorderden,
gevolgd door brons, brons met ster, zil
ver, zilver met ster, goud, goud met ster
en tot slot topklasse. 'Op dit moment
dansen we nog een klasse hoger bij de
amateurscursus', vertelt Ineke. 'Hierin
dansen alleen paren die aan wedstrijden
meedoen. De training wordt hier speciaal
op afgestemd.' Naast de dansles op zater
dagmiddag bij hun eigen dansschool
(Hennesen) krijgen Ineke en René op
zaterdag en woensdagavond privé
training van ex-wereldkampioen Jan
Zwijssen. 'Niet goedkoop, maar wel
ontzettend leerzaam', aldus Ineke.

Eén met je partner
In het begin van hun danscarrière

danste het echtpaar Soetens zowel
Ballroom- als Latin-dance. 'Pas vanaf

"goud" kies je in welke danssoort je je
wilt specialiseren', legt Ineke uit. 'Omdat
wij zowel Latin als Ballroom erg leuk
vonden, zijn wij in beiden doorgegaan.'
Latin en Ballroom zijn qua dansstijl
elkaars tegenpolen. Latin is veel vrijer dan
Ballroom en de dansers zijn erg naar bui
ten gericht. Vrolijke, opzwepende dansen
als de Cha Cha Cha, Rumba, Jive, Samba
en Paso Doble zijn hier voorbeelden van.
Bij Ballroom-dance zoals de Engelse wals,
Tango, Slow fox of Quick step ben je juist
minder op je omgeving en meer op je
partner gericht. 'Je bent als het ware één
met je partner. Hierdoor is de techniek

Ineke en René in de danshouding.

ook een stuk moeilijker', aldus Ineke, 'alle
passen moeten namelijk precies op elkaar
zijn afgestemd. De man heeft bij Ballroom
de leiding en geeft met zijn heupen de
richting aan. Alleen de heupen bewegen
en armen en bovenlijf gaan met de
beweging mee. Verder moet je heel recht
staan en je hoofd en kin omhooghouden.
En neem maar van mij aan dat dat niet
altijd eenvoudig is.'

Nederlandse kampioenschappen
Twee jaar geleden besloten Ineke

en René te stoppen met Latin-dance. 'Het
klinkt misschien raar, maar op een
gegeven moment word je voor Latin toch
te oud als je op een redelijk niveau mee
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Opvallen
Naast veel tijd kost deze

mooie hobby de familie Soetens
ook de nodige pecunia. 'Met
name de privé-lessen zijn vrij
kostbaar', aldus Ineke. 'Maar
ook de kosten voor kleding
moet je niet uitvlakken. De
Ballroom jurk voor de dame en
het rokkostuum voor de heer

worden precies op maat
gemaakt. De laatste keer dat ik
een jurk liet maken, was ik zo'n
3500 gulden kwijt. Maar met
een jurk alleen ben je er nog
niet. Er komen ook nog een
paar goede dansschoenen,
haarstukjes, nepnagels en nep
wimpers bij.' Deze uitgebreide
aandacht voor het uiterlijk is
volgens Ineke een must.
'Dansen is voor een groot deel
show. Als je wilt winnen, is een
goede techniek alleen niet vol~
doende. Je moet ook opvallen.
Niet alleen door mooie kleding
en een goed verzorgd uiterlijk,

maar ook door je houding en uitstraling.
Je moet flair hebben, als het ware met je
neus in de lucht de dansvloer opgaan en
denken hier ben ik.'

Hoofdklasse
Voor de toekomst hebben René

en Ineke nog de nodige ambities. 'We
groeien nog steeds en zijn zeker niet
uitgeleerd', stelt Ineke. 'Op dit moment
dansen we nog in de D-klasse categorie
"middle age" van de Nederlandse
Algemene Danssport Bond (NADB).
Maar we willen zo hoog mogelijk eindigen.
Ons uiteindelijke doel is de hoofdklasse.
En om dat te bereiken, zullen we nog
veel, heel veel moeten trainen.'


