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Geert Valckx, 'nieuwe' PU-manager Central Gun Factory:

'Meer aandacht voor kwaliteit'
Een half jaar staat Geert Valdoe nu aan het roer van de Central Gun

Factory (CGF). Begin mei volgde hij Tom Koomen op als PU-manager van de
CGF.Zijn inwerkperiode heeft hij inmiddels achter de rug. 'Ik heb alle klanten en
toeleveranciers een bezoek gebracht', vertelt de PU-manager. 'Het was echt een
zinvolle periode, waarin ik me goed heb kunnen oriënteren.' Over zijn contacten
met de medewerkers tot nu toe is hij echter een stuk minder tevreden. 'Ik had
mezelf voorgenomen minimaal één uur per dag op de werkvloer aanwezig te
zijn. Doordat ik zoveel op reis ben geweest, is dit er helaas grotendeels bij inge
schoten, maar de komende maanden komt hier in elk geval verandering in!'

nen en levert deze als eindproducten aan
de Philips beeldbuizenfabrieken in Aken,
Dreux, Durham, Lebring en Barcelona.

Geert Valckx is inmiddels twaalf jaar
bij Philips. Voor zijn overstap naar de
CGF, werkte hij als productieleider
Schermafwerking bij de Glasfabriek in
Aken. De functie van PU-manager bij de
CGF was voor hem een flinke promotie.
'Natuurlijk is zo'n carrière-sprong leuk',
geeft hij toe, 'maar ik vond het ook een
uitdaging om eens een ander component
(kanon in plaats van glas) te leveren aan
dezelfde klant. Bovendien sprak het feit
dat de CGF al een eind op weg was met
het werken in klantgerichte taakgroepen
mij bijzonder aan.'

15 Miljoen kanonnen
De CGF produceert op jaarbasis 15

miljoen kanonnen, zowel voor televisie
ais monitorbuizen. De verschillende
onderdelen voor de kanonnen worden

geleverd door de Philips componenten
fabrieken in Blackburn, Stadskanaal,

Sittard en de PU-unit Phosphoren,
Multiforms & Chemicals (PMC). De CGF
assembleert deze onderdelen tot kanon-
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Productiviteit
De laatste

maanden gaat het
de CGF financieel

gezien niet voor
de wind. De winst

van vorig jaar is
omgeslagen in een
verlies. Een te

lage productivi
teit, scherpe prijs
dalingen in de bui
zen markt én de

lage valutakoer
sen zijn hier de
belangrijkste oor
zaken van. 'Door

de explosieve
groei van de
beeldbuizenmarkt

in de afgelopen

jaren is alle aandacht in eerste instantie
naar het opvoeren van de productie
gegaan. De kwaliteit kwam hierdoor in
het gedrang', vertelt Valckx. 'Dit was ook
bespeurbaar bij onze toeleveranciers.
Ook zij hadden problemen met het
opschalen. Dit uitte zich in kwaliteitspro
blemen en niet voldoende kunnen leve

ren.' Uitval als gevolg van kwaliteitspro
blemen was zowel voor de toeleveran

ciers als de CGF de grootste bottle-neck.
'Uit concurrentie-onderzoek blijkt dan
ook dat we wel de goedkoopste, maar

Geert Va/d<Je 'Met het verbeteren van de kwaliteit van onze kanonnen

én met het verbeteren van de contacten met onze klanten kunnen we

op dit moment het meeste winst behalen.'
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Redactioneel

Beste Collega's

Namens de redactie van 'In Beeld' wens ik u

prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
1999. Daarnaast wens ik u voor 1999 'Nooit
meer werken' toe.

Nou lijkt dit op vloeken in de kerk, echter hier
mee bedoel ik niet dat we onze werkzaamhe

den zo snel mogelijk moeten stoppen, noch heb
ik de illusie dat wij, alle DCE-ers, snel de loterij
of jackpot zullen winnen (hoewel ik jullie dit

allemaal gun). Waar ik wel op doel is een oud
Chinees gezegde wat zoveel zegt als: 'als je van
je werk houdt, hoef je nooit meer te werken'.

Zeer fascinerend, want zeg nou zelf, houdt u
van uw werk? En zo niet, wat houdt u tegen? En
kunt u daar wat aan doen?

Ook heb ik het idee dat je aan het gezicht van
mensen af kunt lezen of ze van hun werk hou

den, maar ik kan het mis hebben. Kijkt u eens of
dat bij u ook zo werkt.

In deze 'In Beeld' presenteren wij u in elk geval
weer een flink aantal mensen die van hun werk
houden!

Tot de volgende keer!

Jos Hens
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niet de beste kanonnen maken', aldus de
PU-manager. 'En juist hierin moeten we
verandering brengen. Ik denk dat we met
het verbeteren van de kwaliteit van onze
kanonnen én met het verbeteren van de

contacten met onze klanten op het
moment het meeste winst kunnen beha
len.'

Ziekteverzuim
Een andere belangrijke oorzaak

voor de te lage productiviteit is het hoge
ziekteverzuim. In sommige maanden zelfs
met uitschieters tot 25% in bepaalde
taakgroepen. Een duidelijke oorzaak hier
voor kan Geert niet aanwijzen. 'Het is
waarschijnlijk een complex van factoren,
die we allemaal aan moeten pakken.
Want dat het ziekteverzuim omlaag
moet, staat als een paal boven water.
Welke weg we precies gaan bewandelen,
weten we nog niet, maar het individu
staat hierbij in elk geval centraal.'

Klantencontacten
Ondanks het verlies van de afgelo

pen maanden, ziet Valckx de toekomst
voor de CGF niet somber in. 'Onze

winstgevendheid zal voorlopig nog wel
kritisch blijven, maar de CGF is in essen
tie een goede fabriek. We werken pro
actief, dat betekent dat we proberen op
toekomstige ontwikkelingen te anticipe
ren. Verder besteden we veel aandacht
aan het verbeteren van de kwaliteit van
onze kanonnen. Ook onze leveranciers

proberen we op kwaliteitsgebied met
raad en daad terzijde te staan. Dat geldt
uiteraard ook voor onze klanten. Onze
medewerkers doen er echt alles aan om
hen tevreden te stellen. Met name de

taakgroepen leveren hieraan een belang
rijke bijdrage. Ook hebben we onlangs
voor elke klant een Customer Attention

Team (CAT) in het leven geroepen. Aan
elk team neemt een lid van het manage
ment-team, een kwaliteitsmedewerker en
een medewerker van de taakgroep deel.
Alle verbeterplannen die voor een klant
worden opgesteld, worden door het
betreffende team nauwlettend gevolgd.'

'Warme fabriek'
Niet alleen over de inzet voor de

klant is Geert tevreden. Ook over de

hulp tussen collega's onderling is hij erg
te spreken. 'De CGF is een tolerante en
"warme" fabriek. Er werken hier veel

nationaliteiten, de sfeer is goed en colle
ga's hebben veel aandacht voor elkaar.'
Ook de komst van een groot aantal nieu
we medewerkers heeft volgens hem een
verfrissende invloed op het functioneren
van de CGF gehad. 'Deze nieuwelingen
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zijn enthousiast en hebben nieuwe en
goede ideeën. En dat heeft weer een
positieve uitstraling op de andere mede
werkers.'

EED en PPD
Wat betreft de samenwerking met

de EED en PPD kan er volgens Valckx
nog wel het nodige worden verbeterd.
'Met de EED bestaan van oudsher al
nauwe banden. De EED is niet alleen hof

leverancier van onze equipment, maar
ook een aantal van onze medewerkers is

afkomstig van de EED. Het is daarom
zeer waardevol dat we deze contacten

goed onderhouden en daar waar mogelijk
proberen te verbeteren.' Ook een nau
were samenwerking met de PPD kan vol
gens hem veel positiefs opleveren. 'Bij de
PPD zit ontzettend veel kennis op het
gebied van de ontwikkeling van kanonnen
en het functioneren van kanonnen in de

buis. Op dit moment lopen er al een aan
tal gezamenlijke projecten, zoals bijvoor
beeld de 'type ontwikkeling 17" mka' en
de 'curved tape'. Maar eigenlijk zouden
we nog veel meer gebruik van deze ken
nis moeten maken. Het beter structure

ren van de samenwerking met de PPD is
dan ook één van de punten die hoog op
mijn actielijstje staat.'

Werk en privé
Na zes maanden bij de CGF is de

PU-manager nog even enthousiast. Zijn
werk kost veel tijd en energie, maar dat
heeft hij er graag voor over. Wel wil hij
voorkomen dat hij volledig door zijn
werk wordt opgeslokt. 'Ik wil ook nog
voldoende tijd hebben om aan mijn zoon
tje (I) en dochtertje (3) te kunnen beste
den. Daarnaast sport ik graag. Op dit
moment is moutainbiken mijn grote pas
sie. Om dit alles met plezier te kunnen
blijven doen, streef ik naar een goed
evenwicht tussen werk en privé.'



Milieucertificaat ISO 1400I uitgereikt

Appels en 'peren' voor mede
werkers DCE

Wilbert van der Eijk (r) overhandigt Herman Jonker het milieucertificoat.

Snoep gezond eet een appel. Deze slogan is zeker van toepassing op de
2.000 appels die vrijdag 23 en maandag 26 oktober onder de DCE-medewerkers
zijn verspreid. De, uit de Philips Fruittuin Wielewaal afkomstige, appels zijn
namelijk milieuvriendelijk, dus zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen,
gekweekt. Behalve deze milieuvriendelijke appel was er voor elke medewerker
ook een -peervormige- Ecotone spaarlamp. 'Het behalen van het ISO 1400 I cer
tificaat door DCE was de reden voor dit "milieuvriendelijke presentje",' vertelt
Herman Jonker, projectleider van het projectteam ISO 1400 I. Samen met
Menno Han (PPD), Margo van Dooren (Inkoop), Frans Sanders (EED) en Jan
Verlegh (TTC) organiseerde hij de feestelijkheden rondom de uitreiking van het
milieucertificaat.

Voor SAS-medewerker Walter

Stoop betekende deze ludieke actie een
hoop werk. 'Samen met een aantal mede
werkers heeft hij in zeer korte tijd alle
2.000 appels en spaarlampen in karton
nen doosjes verpakt en over de verschil
lende afdelingen verspreid', vertelt
Jonker. Maar ook na de actie kreeg Stoop
volgens Jonker geen rust. 'Alle klachten
over kapotte lampen kwamen bij hem
terecht. Deze klachten waren overigens
ongegrond. De lamp moest gewoon iets
verder in de fitting worden gedraaid.'

Twee certificaten
De officiële uitreiking van het certi

ficaat vond plaats op vrijdag 23 oktober
in de kantine op RAF 5. Wilbert van der
Eijk overhandigde alle managers en
milieuverantwoordelijken van de verschil
lende DCE-onderdelen een exemplaar
van dit welverdiende certificaat. De op

complex T
gehuisveste Basic
Technology
Glass (BTG) en
hun onderhuur
ders -twee ont

wikkelgroepen
van Philips
Lighting- ontvin
gen een eigen
milieucertifi
caat.'Omdat de

BTG niet op ons
complex is
gehuisvest, heeft
dit DCE-onder

deel een eigen
audit gehad', ver
telt Jonker. 'Ook
de Lighting

onderdelen hebben aan deze audit mee

gedaan. Zij huren namelijk een ruimte van
BTG en zijn als huurder op milieugebied
verantwoording schuldig aan de verhuur
der, in dit geval dus DCE.'

Verbeterplan
Het milieucertificaat heeft DCE nu

in haar zak, maar rustig achterover leu
nen is er niet bij. Voorlopig komen de
verschillende milieuverantwoordelijken
nog elke maand bijeen om over nieuwe
acties te praten. 'Net als bij ISO 900 I
moet ook ISO 1400 I worden onderhou

den', legt de projectleider uit. 'Elk half
jaar verricht de KEMA een zogenaamde
her-audit. Hierin wordt bekeken welke

onderdelen van ons milieuverbeterplan
zijn uitgevoerd.'
Een belangrijk verbeterpunt uit het
milieuplan is een beperking van de uit
stoot van milieu-onvriendelijke stoffen.

Zo is de Product Unit (PU) Phosphors,
Multiforms & Chemicals druk bezig de
uitstoot van zwaveldioxide terug te drin
gen. Ook aan de opslag van gevaarlijke
stoffen moet meer aandacht worden

besteed. Dat geldt ook voor het scheiden
van bedrijfsafval, meldt het plan. Nog
meer aandacht voor het apart verzame
len van plastic koffiebekertjes is hier een
goed voorbeeld van. Verder dienen ont
wikkelaars bij de ontwikkeling van pro
ducten en processen meer rekening te
houden met de milieu-aspecten. 'Dit
gebeurde al, maar nog niet in voldoende
mate', licht Jonker toe. 'Bovendien stond
hiervan onvoldoende op papier. Bij de
proef-audit zijn we hierdoor bijna onder
uit gegaan.' En tot slot een onderwerp
wat alle DCE-ers aangaat: energiebespa
ring. 'Hiermee zijn we al een heel eind op

de goede weg', vertelt Jonker trots. I'Anders had DCE nooit de energieprijs in
de wacht gesleept. Maar het kan natuur-
lijk altijd beter. Bovendien betekent een
besparing op energie vaak ook een bespa-
ring op kosten. En dat is natuurlijk mooi
meegenomen.'

Beeldpuntjes 00
Suggesties voor beeldpuntjes kunt u
per E-mail zenden aan:
E-mail: trum@comp.snads.philips.nl

• Angelina Siepel heeft Philips verla
ten. Haar werkzaamheden voor de

Beeldkrant zijn overgenomen door
Marije Lambers.

• Anneli Rampen heeft één keer deel
genomen aan de redactievergade
ring van 'In Beeld'. Hiermee is
Anneli tot nu toe het kortst zitten
de redactielid.

• In december vindt een gecombi
neerde ISO-verlengingsaudit voor
PPD en TTC plaats.

• Personeelszaken van de PPD is ver-

huisd van RF-p naar RAD-p. I
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Drie managers aan het woord:

Nieuwe werkwijze maakt PPD
sprankelende organisatie

Tokunbo Weststeijn, manager business-as.

Cees Admiraal, voorzitter van de competence-managers en
Leonie van Mier/o.

de korte termijn activiteiten, de poot die
in het verleden de meeste aandacht kreeg
en die het volgens de betrokkenen eigen
lijk nog niet zo slecht deed. Toch is ook
dit onderdeel van de organisatie-struc
tuur vatbaar voor verbetering, aldus
Weststeijn. 'In het begin was het even

kan opereren door het verdwijnen van de
verschillende 'hokjes'. Het maakt de orga
nisatie overzichtelijker. Voor de product
ontwikkelprojecten was dit in het verle
den nog wel redelijk, maar met name de
technologie-as zal profiteren van een
transparanter organisatie met duidelijker
verantwoordelijkheden.' Dit zegt
Tokunbo Weststeijn, aangesteld om de
business-as te runnen, samen met de
teamleiders Pieter Stout, Kees Kortekaas
en Jos van Goch alsmede de andere
business-as projectleiders. Hun werk
omvat de kortere termijn-activiteiten
zoals CMT en TVT type-ontwikkeling,
industriële projecten, verbetering van de
maakbaarheid en ondersteuning.
Weststeijn: 'De competence manager is
verantwoordelijk voor de hiërarchische
lijn. Hij moet zorgen dat de mensen vol
doende opgeleid en beschikbaar zijn. De
business-as en de technologie-as zijn ver
antwoordelijk voor de operationele lijn.
Wij zitten tussen research en de markt in
en wij bepalen wat we specifiek gaan
doen.' Alhoewel er volgens hem geen
strikte scheiding tussen beide assen is,
maar meer een schuine 'las'. Weststeijn:
'We werken uiteraard veel samen.' Zoals

gezegd houdt Weststeijn zich bezig met

Transparanter organisatie
'Het grote voordeel van de nieuwe

organisatie is, dat de PPD slagvaardiger

kwam. Door taakwisselin

gen van collega-segmentlei
ders, kon hij het eenvou
digst deze taak erbij nemen,
zegt hij bescheiden.
Hij beschouwt zichzelf en de
andere competence
managers: Ferrie Aalders.
Henk van 't Blik,Ad
Leenaars, Jos le Gros,
Herman Nortier en André

van der Putten, als eigenaar
van het veranderings-proces
binnen de PPD. 'Wij moeten
zorgen voor een spranke
lende organisatie. Wij
coachen, samen met de

groepsleiders, onze medewerkers en wij
moeten de voorwaarden scheppen voor
de technologie- en de business-as. De
kennis, kunde en vaardigheden van de
mensen zijn immers de
grootste schatten van een
bedrijf.
Volgens Admiraal gedijt
zo'n sprankelende organisa
tie het best bij een mix van
ervaring. realisme en opti
misme. Maar met name

goed 0p.geleide, internatio
naal georiënteerde jonge
mensen zijn daarbij onmis
baar. In hoeverre is zijn
opdracht intussen gelukt?
Hoort hij de organisatie al
zoemen? Admiraal: 'Ik kan

er wel iets over zeggen,
maar dat kunnen onze klan

ten beter doen. Een enquête die we nu
houden onder onze klanten in het kader

van PQA'90 zal hierover uitsluitsel geven.'

Segmentleider Raster&Convergentie,
Ce es Admiraal, kon zich helemaal vinden
in de zienswijze van Brouwer. Ook hij
vond dat de PPD dringend toe was aan
verandering. Hij zag ontevreden klanten
en een sterke interne gerichtheid. Er lag
teveel nadruk op type-ontwikkeling, ter
wijl de technologieën-ontwikkeling zo
ongeveer stillag. Terwijl je als ontwikkel
organisatie volgens Admiraal steeds moet
blijven werken aan modelvorming, ken
nisverdieping en de ontwikkeling van
medewerkers.

'De PPD moest weer een sprankelende
organisatie worden', aldus Admiraal. Wat
dat precies inhoudt, kan hij niet exact
duiden, maar wel omschrijven. 'Zo'n
organisatie moet zoemen, die is lekker
bezig. Die ontwikkelt mensen, werkme
thoden en producten. Zo'n organisatie
ziet een probleem als een uitdaging. Zo
van 'Ha leuk, dat gaan we even doen.'
Admiraal voelt zich binnen de nieuwe

structuur als een vis in het water. Hij is
dan ook zeer vereerd met zijn benoeming
tot voorzitter van de verzameling compe
tence-managers. Alhoewel deze benoe
ming min of meer toevallig tot stand

'Maak de PPD tot een flexibele en innoverende organisatie.' Aldus luidde
eind vorig jaar de opdracht van de nieuwe voorman van de PPD, Wim Brouwer.
Met man en macht zou er gewerkt worden aan de versterking van de business-as
en de technologie-as. Dit leek haalbaar binnen een klimaat waarin de kennis,
kunde en vaardigheden van de eigen mensen, de competence, voorop staat.
Brouwer benoemde een manager voor elke taak. Inmiddels zeggen Peter
Wierenga, Tokunbo Weststeijn en Cees Admiraal ondertussen reeds vruchten te
kunnen plukken.

I
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Peter Wierenga, manager technologie-as.

zoeken, maar onze missie geeft een
mooie samenvatting van de zaken waar
wij nog aan moeten werken. Afgeleid van
de PPD missie, moet de business-as een
toonaangevende leverancier worden met
de beste prijs/prestatie verhouding voor
producten, componenten en maakbare
processen voor onze klanten.'

Keuzes maken
Komend van het Philips Research

Instituut voor Personal Care, werd Peter
Wierenga vorig jaar benoemd tot

manager voor de technolo
gie-as. De PPD was echter
geen onbekende voor hem,
omdat hij in het verleden
vanuit zijn functie bij de
groep T ransportverschijn
selen bij Philips Research al
te maken had gehad met
Display Components. Tot
zijn verantwoordelijkheden
als technologie-as manager
binnen de PPD, behoren het
research-programma, tech
nologie-ontwikkeling en de
architectuur van de buis.
Wierenga: 'We streven een

goede balans na tussen risicovolle projec
ten met een enorme betekenis als ze luk
ken en meer evolutionaire activiteiten
met een grotere slaagkans.'
Hoe ziet hij de ontwikkelingen binnen de
PPD het afgelopen jaar? Wierenga: 'Toen
ik een jaar geleden bij de PPD binnen
kwam, trof ik een organisatie aan die zich
teveel focusseerde op de korte termijn.
Het feit dat er in de nieuwe werkwijze
ook is gekozen voor een lange termijn-as,
geeft aan dat men dit in de nieuwe situ
atie radicaal wilde verbeteren. Inmiddels

is er beslist een betere balans tussen de

korte en (middel)lange termijn.'
Daarnaast zag hij bij zijn aantreden de
PPD als een organisatie met kansen en
mogelijkheden, maar die moeite had om
keuzes te maken. Wierenga: 'Je kunt niet
op alle fronten tegelijk bezig zijn. Je moet
keuzes maken. Dit betekent dat je som
mige dingen helemaal niet moet doen, of
pas enige tijd later.' Ook hier is duidelijk
vooruitgang geboekt, stelt hij. 'Van een
situatie waarin er tegelijkertijd werd
gewerkt aan 140 technologie-projecten,
doen we er nu nog 60.' Voor deze pro
jecten staan mensen opgesteld die het
technologie-programma trekken en die er
samen met de mensen van de PPD-seg
menten iets goeds van maken. Kortom,
Wierenga vindt dat er ondertussen al
veel bereikt is. Maar het kan nog verder
uitgebouwd worden door een nog inten
sievere samenwerking binnen de PPD.
Daarnaast ziet hij samenwerking met
lokale ontwikkeling en een betere afstem
ming met marketing als belangrijke aan
dachtsgebieden met het oog op komend
jaar en verder.

I
Proef met mobiele telefoons geslaagd

De bereikbaarheid van de medewerkers vergroten. Dat was het idee ach
ter de invoering van de mobiele telefoon (GSM) bij DeE nu vier jaar geleden.
'We zijn gestart met een test bij het Site Management', vertelt Facility
Manager Karel Arbouw. En deze pakte goed uit. Inmiddels zijn nu zo'n honderd
telefoons in gebruik.' Een aantal hiervan is in het bezit van EED-monteurs en

ontwikkelaars van de PPD. 'Omdat zij veel reizen', legt Karel uit. 'Op deze
manier kunnen zij vanuit het buitenland tegen een redelijke prijs naar het
thuisfront bellen vergeleken met de telefoonkosten vanuit een hotel.'

De kosten van het abonnement en

de gesprekken komen voor rekening van
de betreffende afdeling. Toch wordt er
volgens Karel met betrekking tot privé
gebruik geen misbruik van gemaakt. 'Elke
twee maanden krijgen we van elk toestel
een overzicht van alle gevoerde gesprek
ken. Steekproefsgewijs voer ik hierop
controle uit. Dit gebeurt uiteraard strikt
vertrouwelijk. Tot nu toe heb ik niet
kunnen constateren dat er veelvuldig
voor privé-doeleinden mee gebeld
wordt.' Het valt hem zelfs op dat het
gros van de gebruikers zeer zuinig met
de belminuten omgaat. 'De gespreksduur
van de meeste gesprekken ligt tussen de
10 en 60 seconden.'

Voordeligste abonnement
Regelmatig krijgt Karel goed be

doelde adviezen over abonnementen die

goedkoper en beter zouden zijn.
Lichtelijk geïrriteerd veegt hij deze sug
gesties van tafel. Ik heb alle mogelijke
opties onderzocht, maar het contract
dat Philips met Libertel en de PTT heeft
afgesloten, blijft het voordeligste.
Bovendien zijn we ongeveer een jaar
geleden voor alle GSM's van DCE over
gegaan naar Mobex. Dit is een systeem
waarbij grote bedrijven een eigen fre
quentie krijgen toegewezen waardoor
de GSM-belkosten tot een f 0,25 per
minuut kunnen worden teruggebracht.
Losse belkaarten voor GSM's worden
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mondjesmaat toegepast in situaties
waarin men weinig belt en veel wordt
gebeld, omdat de belkosten met dit
soorten kaarten hoog zijn. Bovendien
zijn ze alleen te gebruiken binnen
Nederland. Naast financiële voordelen

biedt Mobex ook de mogelijkheid om
het eigen vaste toestel door te schake
len naar je mobiele telefoon en kun je
bellen en gebeld worden met je eigen
vijf-cijferige interne Philipsnummer. 'En
hierdoor ben je nog beter bereikbaar',
besluit Karel.



Cor van Otterloo over de EED:

Intern gerichte organisatie
wordt businesspartner

Cor van Otter/aa (links op de voorgrond) en zijn EED-staf.

De EED is volop in beweging. Het zal u niet ontgaan zijn. Waarom dit alle
maal nodig is, legt Cor van Otterloo uit. Toen hij in april van dit jaar benoemd
werd tot General Manager van de EED, stond vast dat er een paar vitale zaken
binnen de EED voor verbetering vatbaar waren. Onderzoek op BG-niveau, onder
de klanten alsmede een interne audit wees uit dat de EED haar werkwijze ingrij
pend zou moeten wijzigen. Zodanig, dat er voor 58 mensen geen werk meer zou
zijn. Van Otterloo en zijn staf doen echter hun uiterste best om al deze mensen
aan een andere job te helpen.

I

Wat was er dan zoal mis binnen de
EED?Van Otterloo: 'De EED zou meer in

lijn met de gewijzigde BG-strategie moe
ten opereren. Anders dan in het verleden
zou de EED moeten zorgen voor een
verbetering van de opbrengst of yield, in
plaats van capaciteitsuitbreiding in de
fabrieken. Ook moest er een kostenbe

sparing gerealiseerd worden. Uit een
interne audit bleek onder meer dat pro
jectmanagement beter kon en dat de EED
gebukt ging onder ouderwetse en vastge
roeste financieringsstructuren. Tevens
klaagde men over gebrek aan visie en
commercieel gevoel. Ook de klanten
waren niet tevreden over de te dure en

te statische EED. Bovendien was er spra
ke van een tweeslachtige benadering van
de klanten. Aan de ene kant de EED als

mogelijke leverancier en aan de andere
kant was de EED verantwoordelijk als de
lijn niet liep. Volgens Van Otterloo zijn
dit allemaal management problemen. Met
de individuele EED-medewerker is niets

mis. 'Deze is loyaal en vakbekwaam', stelt
hij.

Niet alles zelf doen
Volgens Van Otterloo moet de EED

zich in de toekomst sterk toeleggen op
de fabricagetechnologieën en kosteneffi
ciëntie. Vijftien jaar is er volgens Van
Otterloo niet genoeg gedaan op het
gebied van kennis van de productie en
het maken van machines, die ontworpen
zijn voor een robuuste processability. De
EED moet leren zich te beperken tot
haar primaire taken.Van Otterloo: 'Wij
moeten ervan af dat we alles zelf willen

doen. Een autofabrikant maakt bijvoor
beeld ook niet zelf autobanden, maar
koopt die bij Vredestein of Dunlop.
Partnership en standaardisatie stelt de
EED in staat goedkoper te werken.'

Nieuwe naam
Onder Van Otterloo's leiding is de

EED voornemens om van een in zichzelf

gekeerde equipment organisatie, te wor
den tot een businesspartner voor de
klanten. Van Otterloo: 'Wij moeten zor
gen dat wij een toegevoegde waarde krij
gen voor de klant. Wij worden veel meer
een 'meedenkbank' die pro-actief
reageert.' De EED wordt verantwoorde
lijk voor de architectuur van de fabrieken.
Dit houdt behalve de layout, ook de vol
ledige beheersing van de productie
stroom in. Dus niet alleen het bedenken
en de realisatie, maar ook de installatie,
de aanloopfase en de nazorg. Hiertoe zal
de Equipment Engineering Division veel
meer een Production Engineering
Division worden. 'Het is dan ook goed

mogelijk dat de naam van de EED in de
toekomst aangepast wordt, zodat zij de
lading beter dekt en beter bij onze visie
aansluit', aldus Van Otterloo.
De hoofdaandachtspunten van de EED
missie zijn: een actieve bijdrage kunnen
leveren aan product- en proces-ontwik
keling met behulp van de juiste fabricage-

OR is bezig met EED
De OR onthoudt zich nog even

van commentaar inzake de reorganisa
tie bij de EED. 'We zijn druk doende
met onderhandelen en bemiddelen

voor de betrokkenen', zegt OR-voor
zitter Roger Seys. 'Het is niet verstan
dig om in dit stadium onze standpun
ten naar buiten te brengen.' In de vol
gende editie van In Beeld verwacht hij

. meer te kunnen zeggen.

technologieën, de verantwoordelijkheid
voor de hele architectuur van de BG pro
ductiesystemen en specificaties alsmede
een actieve bijdrage aan een verbeterde
maakbaarheid. Kritische factoren om

deze doelstellingen te verwezenlijken zijn
zaken als: kostenbesparing, financiering en
het fit maken van de organisatie.

Ander werk
Uit onderzoek bleek dat de EED

veel meer medewerkers in actieve dienst

had dan de belangrijkste concurrenten.
Om bij te blijven moest het aantal mede

werkers dus drastisch

omlaag. Daarnaast
bracht een andere
taak voor de EED
ook met zich mee dat
er andere eisen aan

de mensen gesteld
worden. Zo'n vijftien
mensen werden daar

om van buiten aange
trokken. Twintig
EED'ers kwamen

voor omscholing in
aanmerking. Helaas
bleken 58 personen
niet plaatsbaar in de
nieuwe situatie. Toch
is het aantal mensen

dat straks zonder werk komt te zitten

veel kleiner. Onder de wijkers bevinden
zich 24 VROM-ers. Van de overige 34
wordt er dankzij de inzet van Van
Otterloo's managementteam, gemiddeld
één persoon per dag aan ander werk bin
nen of buiten Philips geholpen. Van
Otterloo: 'Het EED-Managementteam
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doet het geweldig, ik ben gewoon trots
op die mannen. En als wij onze zin krij
gen, heeft iedereen vóór het eind van het
jaar een andere baan.'

Centrale Werkplaats nog even
buiten schot

Bij het veranderen van de EED nam
Van Otterloo ook een kostenbesparing
mee van twintig procent. 'RAU plus

inhoud kost 55 miljoen gulden. Door het
afvloeien van het boventallig aantal mede
werkers besparen wij zo'n 22 procent.
Op dit moment surfen we dus voor de
golf uit', aldus Van Otterloo. 'Dit bete
kent wel dat we de eerstkomende tijd
rust in de tent hebben.'

De Centrale Werkplaats doet niet mee
aan de twintig procent reductie. Zij krijgt
een jaar respijt om te bewijzen of ze fit is,

slagvaardig en concurrerend. De 52 man
van de Centrale Werkplaats hebben hun
toekomst in eigen hand.

Hoofd Inkoop, Kees Hermes:

Management moet Inkoop
uitdagen

'De inkoopfunctie is gegroeid binnen Philips. BG Display Components
(BGDC) loopt daarbij voorop. I Dit zegt Kees Hermes, hoofd Inkoop PPD.
Volgens een ranglijst van Neil Deverill, directeur Corporate Purchasing, heeft
Display Components immers de beste functie Inkoop. Zijn verwachting is dat
deze koppositie ook volgend jaar gehandhaafd blijft. Veel is bereikt, maar
Hermes is nog niet tevreden: 'Ik wil het management uitdagen tot een meer
actieve betrokkenheid bij ons werk. I

Kees Hermes: 'Ik daag het management uit

tot een meer actieve betrokkenheid bij ons
werk.'

Ongeveer vijf jaar geleden, direct na
de operatie Centurion, noemde Timmer
en later Boonstra Inkoop één van de laat
ste gebieden die aangepakt zouden wor
den in het hervormingsproces.
Concentratie op de kernactiviteiten
kwam er op neer dat Philips zaken zou
afstoten. Dit betekende soms beëindiging
van activiteiten en andere diensten kon

den we beter inkopen. Hermes: 'De
opdracht was dat Inkoop van wereldklas
se zou worden. Voor ons betekende dit

dat we onze afdeling dienden te verster-

ken met nieuwe, talentvolle medewer
kers. Zodat er een goede mix zou ont
staan van ervaring en vernieuwing.' Ook
de juiste aanpak was van belang.
Handleiding hiervoor vormde het duide
lijke verbeterplan van de hand van Ton
Trommelen, die leiding geeft aan de
wereldwijde BGDC inkooporganisatie. In
dit verbeterplan wordt eerst gedefiniëerd
wat een zogenaamde 'wereldklasse'
inhoudt. Bovendien beschrijft het een
aantal stappen om de prestaties van de
leveranciers te verbeteren.

Meer betrokkenheid
Ondanks een eervolle eerste plaats

van de BG Display Components
Inkoopfunctie is Hermes nog niet tevre
den. Hij wil het management uitdagen
actief betrokken te zijn bij de inkoopstra
tegie, het bepalen van de inkoopdoelstel
lingen en het bewaken van de voortgang
ervan. Hij kan het niet genoeg benadruk
ken: 'De inkoopfunctie is iets dat je niet
alleen doet, doch samen.' Dit geldt zeker
voor de PPD die 'toonaangevend en inno
vatief wil zijn. Voor de hand liggende
doelen zijn bijvoorbeeld het aantal door
leveranciers aangedragen innovatieve
producten en processen die zijn geïmple
menteerd, doorlooptijdverkorting, kos-

IN BEELD NR. I JANUARI/FEBRUARI 1999

tenreductie of kwaliteits/performance
verbetering. Hermes: 'Inmiddels is de
doorlooptijd gehalveerd tot een jaar,
maar deze moet naar zes maanden. Dit

kunnen we alleen voor elkaar krijgen als

we de leveranciers erbij betrekken.' De •
aandacht van het management is naar
Hermes' idee echter teveel intern- en

klantgericht. Hij zou liever meer betrok
kenheid zien bij Inkoop c.q. de leveran
ciers. Hier is het volgens hem te halen.
'Men realiseert zich nog te weinig dat
leveranciers verborgen krachten bezitten
die de PPD enorm kunnen helpen.'
Hermes: 'Wij zijn er klaar voor, het is nu
hoog tijd om te oogsten.'

Nieuwe baas
Nu ressorteren Hermes en zijn elf

medewerkers nog onder PPD manager
Wim Brouwer. Hetgeen in feite niet zo
logisch is, omdat ongeveer de helft van
hun activiteiten buiten het bedrijfsonder
deel PPD valt, zoals Site DCE, Large Flat
Displays, Phosphors Multiforms &
Chemicais, Central Gun Factory, Head
Quarters en Basic Technology Glass.
Daarom zal Ton Danes met zijn Non
Product Related (OCOO)-groep vanaf
I januari rechtstreeks aan plantmanager
Wilbert van der Eijk rapporteren. De
Product Related (BOM)-groep blijft
onder leiding van Kees Hermes, onder de
PPD. 'Het is alleen een kwestie van een

andere ophanging', legt Hermes uit. 'Voor
het dagelijks werk heeft het geen conse
quenties en onze klanten merken er niets
van.



Henk van der Donk begeleidt gehandicapten bij het zwemmen:

'Het is echt ontzettend
dankbaar werk'

Al bijna 13 jaar is Henk van der Donk, medewerker Proeven Project Leiding
TTC, elke zaterdagochtend in zwembad Den Ekkerman in Veldhoven te vinden.
Samen met een groot aantal andere vrijwilligers begeleidt hij mensen met een
verstandelijke of lichamelijke handicap bij het zwemmen. Toch is Henk absoluut
geen waterrat. 'Ik zal nooit een echte zwemmer worden', vertelt hij lachend.
'Maar ik vind het gewoon heel leuk om met mensen te werken. En vooral met
verstandelijk gehandicapten. Deze mensen stralen zo'n enthousiasme uit. Ze zijn
heel open en nemen je direct in hun midden op. Het begeleiden van zo'n groep
is echt ontzettend dankbaar werk. '

I

Het overgrote deel van de deelne
mers van zwemvereniging het Zeepaardje
heeft een verstandelijke handicap. 'Onze
vereniging heeft ook een aantal mensen
met een lichamelijke handicap, maar het
merendeel heeft toch een verstandelijke
afwijking', vertelt Henk. 'De zwaarte van
hun handicap varieert van een lichte ver
standelijke afwijking tot mensen die volle
dig autistisch zijn en op geen enkele

Henk van der Donk aan het 'werk' met één

van zijn 'leerlingen'.

manier reageren.' Ook qua leeftijd en
motivatie zijn er duidelijke verschillen. 'Ik
heb kinderen die echt zwemmen om hun

diploma te halen, maar in mijn groep zit
ook een vrouw van 63 jaar die na 25 jaar
nog steeds niet kan zwemmen.' Hoe ver
schillend de deelnemers ook zijn, één
ding hebben ze volgens Henk gemeen.

'Ze vinden het allemaal heerlijk om te
zwemmen. Het is voor hen echt een uur

tje ontspanning.'

Watervrees
Henk kwam in aanraking met de

zwemles voor gehandicapten, omdat ook
zijn oudste zoon -die een lichte motori
sche afwijking aan zijn rechterarm en
been heeft- aan deze zwemles deelnam.

'Ik hielp toen al regelmatig mee in het
ondiepe bad', vertelt hij. 'Toen ik "offi
cieel" als begeleider werd gevraagd, heb
ik dan ook direct ja gezegd.' Er was ech
ter één probleempje. Henk had geen
zwemdiploma's. 'Als jongetje was ik al
geen held in het water en ook nu ik wel
in het bezit ben van diploma A en B, heb
ik nog steeds een beetje watervrees.
Maar als ik de vloer onder mijn voeten

(Voel, kan ik heel goed zwemmen hoor',
merkt hij lachend op.

Niet pushen
Onder druk presteren is er bij deze

zwemles niet bij. Alle deelnemers bepalen
hun eigen tempo. 'Kinderen leren spelen
derwijs zwemmen', legt Henk uit. 'Plezier
in zwemmen staat hierbij voorop. Wij
proberen hen watervrij te maken en een
aantal zwemtechnieken bij te brengen,
maar we zullen hen nooit pushen.' En dat
deze aanpak resultaat heeft, blijkt uit het
grote aantal jongeren dat uiteindelijk het
A- en vaak ook het B-diploma haalt. Ook
van de scholen hoort Henk positieve
geluiden. 'Op school hebben deze kinde
ren ook zwemles en de leerkrachten

merken het duidelijk als een leerling op
zaterdag bij ons zwemt.'

Benauwd moment
De groep waarin Henk meedraait,

telt ongeveer twintig deelnemers en
twaalf begeleiders. Onder de begeleiders
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is ook een duikinstructeur en een fysio
therapeute. De duikinstructeur leert de
mensen hoe ze met zuurstofflessen kun

nen duiken. De fysiotherapeute richt zich
met name op mensen met een motori
sche handicap. Twaalf begeleiders op
twintig deelnemers lijkt veel, maar is vol
gens Henk zeker geen overbodige luxe.
'Een groot aantal van de mensen kan niet
zwemmen en ook als ze kunnen zwem

men, blijft een wakend oog zeer belang
rijk.' In zijn hele zwem-carrière heeft
Henk slechts één benauwd moment mee

gemaakt. 'Iemand kreeg een epileptische
aanval en zonk opeens naar de bodem.
Gelukkig hadden we het direct in de
gaten en konden meteen ingrijpen.'

Koud water
De laatste jaren neemt het aantal

leden van het Zeepaardje iets af.
'Gehandicapten kunnen steeds vaker bij
valide sportverenigingen terecht', vertelt
Henk. 'En dat is natuurlijk een goede ont
wikkeling. Ook het koudere water zorgt
voor een daling van het aantal leden.
Sinds enkele jaren wordt er in Den
Ekkerman steeds meer waterpolo
gespeeld en hiervoor is kouder water
vereist. De temperatuur van het 25
meter-bad is hieraan aangepast. Het
instructiebad, dat verbonden is met het
subtropisch zwembad is wel een stuk
warmer. De laatste tien minuten van de
zwemles "duikt" iedereen dan ook in dit

bad. Lekker even opwarmen, hoor je
dan.'

Voldoening
Werken met mensen en met name

jongeren is voor Henk al lange tijd zijn
lust en zijn leven. Naast de zwemles heeft
hij ook tien jaar als begeleider in een
hobbyclub meegedraaid en op het
moment zit hij in de leiding van Scouting
Stratum. Op zaterdag overlappen de
scouting en zwemles elkaar gedeeltelijk.
'De scouting moet dan maar even wach
ten', vindt Henk. 'Tot 13.00 uur ben ik in
het zwembad en niet beschikbaar. Daarna

sta ik geheel tot hun beschikking. Ik ben
heel flexibel, maar de zwemles zal ik

nooit opgeven. Ik krijg er zoveel dank
baarheid en voldoening voor terug. Dat
blijf ik doen totdat ik niet meer kan.'


