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Chief Technology Officer, Bernard Cassanhiol:

/ 'De eTO is het technologisch
geweten van de BG'

Innovatief en industrieel
Als CTO helpt Cassanhiol het BG

management-team om beslissingen te

nemen op het technische vlak. 'Je kunt
me zien als het technisch geweten van de
BG', merkt hij lachend op. 'Hierbij ben ik
zowel verantwoordelijk voor het innova

tieve als het industriële proces.' Op het

innovatieve vlak draagt de CTO-er
samen met zijn zeven man tellende staf,
de verantwoording voor de ontwikkeling
van alle nieuwe technologieën en

producten binnen de BG. Op het indus
triële vlak heeft de CTO-organisatie een

dubbelfunctie. 'Wij helpen de IPC's om

hun industriële middelen (machines én
mensen) zo optimaal mogelijk in te

zetten om zo hun performance te ver
beteren. Daarnaast ondersteunen wij de

IPC's bij de technische realisering van

grote industriële projecten, zoals de
bouw van nieuwe lijnen en fabrieken',

legt Cassanhiol uit. Hij benadrukt hierbij
het belang van persoonlijk contact met

de IPC's. 'Ik geloof niet in papieren
verslaggeving. Om echt zicht te krijgen

op wat er in de fabrieken speelt, moet je
ter plekke met de mensen praten, met

eigen ogen zien wat de problemen zijn.

Daarom probeer ik, net als de overige

Bernard Cassanhiol: 'We moeten de beste

worden van de klas'.

Bernard Cassanhiol volgde Hans
de Deugd twee jaar geleden op als CTO

bij de Business Group (BG) Headquar
ters. Fransman Cassanhiol is een tech

neut in hart en nieren. Hij startte ruim 32
jaar geleden in de research. Na tien jaar

stapte hij over naar de productontwikke
ling. En weer tien jaar later werd hij

plantmanager, eerst van een kleine
fabriek en later van de Beeldbuizenfabriek

in Dreux. 'De uiteenlopende ervaring die
ik met deze verschillende functies heb

opgedaan, komt me nu als CTO prima
van pas', vertelt Cassanhiol. 'In mijn huidi
ge functie is het namelijk mijn taak om

research, ontwikkeling en management
dusdanig te integreren dat onze
business een succes wordt.'

'Onze doelstelling voor de komende twee jaar is: "ons leiderschap op
TVT-gebied versterken en onze positie op CMT-gebied verbeteren". Om dit te
bereiken, moeten we elk jaar minimaal vier nieuwe, innovatieve producten in de
markt zetten én de industriële performance van onze IPC's (fabrieken) verbe
teren. Een goede samenwerking tussen de PPD, PTE (Production Technology
Engineering; voorheen EED), LFD, IPC's en onze componenten-leveranciers is
hierbij van groot belang.' Volgens Chief Technology Officer (CTO) Bernard
Cassanhiol is dit een ambitieuze, maar wel realistische doelstelling. 'Ik ben ervan
overtuigd dat we hierin zullen slagen. Deze doelstelling is namelijk niet van
bovenaf opgelegd, maar een uitdaging waar alle betrokken partijen volledig
achterstaan. '
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Redactioneel

Beste Collega's
Vanochtend hoorde ik op de radio de resulta

ten van Philips over het jaar 1998. Teruggang,

minder als in het topjaar 1997, sombere voor

uitzichten voor de eerste helft van het jaar 1999

enzovoorts. Ik werd er niet echt blij van en

toch gebeuren er zoveel fantastische dingen in

het bedrijf.

Kijk nou eens naar Desktop 2000. In een korte

tijd gaat het hele concern over naar een compu

teromgeving die hoort bij de 21 e eeuw. Of wat

te denken van de mogelijkheden tot zelf

ontplooiing, via cursussen, stages en andere

vormen van kennisopbouw. Ook dicht bij huis

vinden we de plannen voor de T echnology

Campus in Eindhoven. En, zeker niet vergeten:

de tentoonstelling in het kader van het PCPS,

lovende woorden voor de vooruitgang in tech

nologie en producten van Display Components.

Nou zal ik de laatste zijn om te zeggen dat deze

zaken altijd perfect lopen. Maar het zijn dan

toch ook prestaties die worden weggezet.

Kortom, genoeg reden om met trots te zeggen:

Ik werk bij Display Components.

Met vriendelijke groet,

Jos Hens
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leden van de CTO-staf, met name de

fabrieken die extra begeleiding nodig
hebben zo vaak mogelijk te bezoeken.'

De beste van de klas
Over het doel dat de CTO-staf

binnen twee jaar wil bereiken, kan
Cassanhiol kort zijn. 'We moeten de
beste worden van de klas.' De moorden

de concurrentie op de beeldbuizenmarkt
en de sterk toegenomen overcapaciteit,
maken deze ambitieuze doelstelling vol
gens hem noodzakelijk. 'Op dit moment
zijn wij nog marktleider op het gebied van
TVT en op CMT-gebied staan wij op de
vierde plaats. Om onze leiderspositie op
TVT-gebied te versterken en onze positie
op CMT -gebied te verbeteren, moeten
we snel met nieuwe, innovatieve produc
ten op de markt komen. Ook moeten
onze kosten omlaag. Om dit te bereiken
moet de performance van de IPC's
omhoog. Op het gebied van innovatie is
onze doelstelling voor de komende twee
jaar: minimaal vier nieuwe producten per
jaar. Voor dit jaar staan de 28" en 32"
Wide Screen Real Flat en de 17" en 19"

Shallow op het programma.' Geen
eenvoudige doelstelling geeft de CTO
toe, 'maar ik heb er alle vertrouwen in
dat onze strategie zal slagen.'

Lokale ontwikkeling
'Local development' ofwel het ver

plaatsen, van een deel, van de ontwikkel
activiteiten naar de IPC's, is één van de
mogelijkheden om de performance van
de fabrieken te verbeteren. 'Het CTO

beleid is erop gericht de kern-ontwikkel
activiteiten in Eindhoven te handhaven en

de technische product-aanpassingen gelei
delijk te verplaatsen naar de IPC's', legt
Cassanhiol uit. 'Dit is een gecompliceerd
proces waarbij de PPD de lokale ontwik
kelgroepen de nodige training, begeleiding
en ondersteuning zal moeten geven.
Teamwerk is in dit proces erg belangrijk,
zowel op het technische als het persoon
lijke vlak.' Wanneer Cassanhiol de huidige
situatie vergelijkt met die van een aantal
jaren geleden, ziet hij een duidelijke
verbetering. 'Tijdens de recent gehouden
International Development Managers
Meeting bleek duidelijk dat het vertrou
wen tussen de centrale en lokale ontwik

kelaars is toegenomen; de communicatie
is verbeterd en de teamgeest is gegroeid.'
Met 25 IPC's wereldwijd is de invoering
van 'Iocal development' geen eenvoudig
proces. 'We kiezen voor de geleidelijke
weg', aldus Cassanhiol. 'In 1999 is het
eerst de beurt aan de TVT-fabrieken in
Aken en Dreux en de CMT-fabriek in

DAPON. Daarna volgt de rest.'
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Technologie-campus
Een onderwerp dat vele DCE

medewerkers op dit moment bezighoudt,
is een eventuele verhuizing van de ont
wikkeling naar de nieuw aan te leggen
technologie-campus op het terrein van
het NAT-lab. De beslissing hierover is
nog niet genomen. Het concentreren van
alle ontwikkelactiviteiten op één campus
biedt, volgens Cassanhiol, grote synergie
voordelen. 'Op het gebied van logistiek,
organisatie en, natuurlijk, kennisuitwisse
ling.' Of en wanneer deze verhuizing pre
cies gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.
Als de verhuizing doorgaat, komt DCE,
volgens Cassanhiol in de laatste fase aan
de beurt. 'En dan zijn we zeker drie tot
vijf jaar verder', rekent hij uit.

Nederlanders zijn opener
Tot slot willen we van monsieur

Cassanhiol natuurlijk weten hoe hij het
werken met ons Nederlanders ervaart.

'Nederlanders zijn veel opener dan
Fransen. Zij zeggen eerder waar het op
staat en willen overal bij betrokken wor
den.' Aan de informele manier waarop
een medewerker met zijn baas omgaat,
moest de Fransman in het begin wel even
wennen. 'In Frankrijk gelden strengere
hiërarchische lijnen. Nederlanders zijn
veel vrijer, maar dat spreekt mij eigenlijk
wel aan.'

Suggesties voor beeldpuntjes kunt

u doorgeven aan Iris van Gestel

(tel. 87304).

• Met ingang van I januari jl. is de
EED omgedoopt tot PTE (Produc
tion Technology Engineering).

• Harrie Trum heeft de redactieraad
van In Beeld verlaten. Harrie

bedankt voor je enthousiaste inzet!
Harrie wordt opgevolgd door
Inkoopmanager Ton Danes.

• Het jaarlijkse tennistoernooi van
PTE was wederom een groot
succes. Diny Smith en Henk de
Vries sleepten in pool A de eerste
plaats in de wacht. In pool B
eindigden Tessa Blankers en
Piet van de Wolfshaar bovenaan.

• De Employee Motivation Survey
(EMS) vindt dit jaar plaats tussen
half februari en half maart.



PPD en PTE presenteren prestaties

Veel nieuws tijdens
Innovation Week

Tot vlak voor de opening op woensdagmorgen 20 januari werden nog
verlengsnoertjes gezocht en werd er nog druk getimmerd om de presentaties zo
voordelig mogelijk te laten ogen. Op het moment dat Wim Brouwer, hoofd van
de PPD, het startsein gaf voor de Product Creation Process Innovation Week van
Display Components bleek dat de mannen van de Demogroep zichzelf wederom
hadden overtroffen. Gestoken in speciaal voor dit doel gemaakte sweatshirts,
voorzien met de slogan 'a new sense of direction', presenteerde de bemanning
van 23 stands op bezielende wijze in gebouw RE de nieuwste snufjes op het
CMT- en TVT-front.

delegatie van de South East University uit
Nanjing voor de presentatie van de
14" TVT Inner Yoke Technology. In een
samenwerkingsverband tussen Philips en
de Chinese universiteit werd bestudeerd

of plaatsing van de deflectieunit binnen de
glazen beeldbuis tot een betere perfor
mance zou leiden, bijvoorbeeld op het
gebied van 'high brightness'.

Nieuwjaarsbijeenkomst druk en gezellig

De Innovation Week werd druk bezocht.

Deze Innovation Week past volgens
Brouwer helemaal in de opdracht van de
inmiddels teruggetreden BG voorman,
Y.c. Lo. 'Om ons leiderschap terug te
winnen is het goed om aan de hele
gemeenschap te laten zien waar we
staan', aldus Brouwer. In eerste instantie
waren het 'eigen volk' en deelnemers aan
het Product Creation Process aan de

beurt, om de resultaten van elkaars pro
jecten te zien. Later volgden klanten
zoals BG Video en andere 'key customers'
als Loewe Opta, Nokia, Bang&Olufsen en
Zenith. Hoewel de Innovation Week al

vaker werd gehouden, was het dit jaar
voor het eerst dat er ook klanten wel

kom waren. 'Op zich is dit heel bijzon
der', stelt interne communicatie-manager
Stefan van Hulst, die voor de organisatie
van de tentoonstelling tekende. 'Maar het
past wel in onze huidige strategie, dat we
de klanten zo vroeg mogelijk betrekken
bij de ontwikkeling van nieuwe producten
en technologieën.'
Vorig jaar was er aan de Innovation
Week een Open Dag gekoppeld voor de
familieleden van de PPD'ers. 'Dit doen we

volgend jaar wél weer', aldus Brouwer.

Diverse standjes
Elke bezoeker die

de professioneel ogende
'poort' op RE-p passeer
de, werd een kijkje ach
ter de schermen gegund.
Er was dit jaar veel
nieuws te melden. Zoals
de Bantam familie en de
19" Real Flat. Uiteraard

waren ook de Large Flat
Displays prominent aan
wezig. Daarnaast waren
er diverse stands

uitgerust met nieuwe
technieken zoals Wet

Chemical TCO Coating
en de DAF en Bleeder Technology.
Brouwer was zelf zeer te spreken over
de aanwezigheid van een hooggeleerde

PTE doet ook mee
Tegelijkertijd was er aan de over

kant in de Prototype Werkplaats op
RAU-p ook een exhibitie van de tot
Product Technology Engineering omge
doopte EED. In een tiental stands gaven
de PTE'ers vol enthousiasme blijk van hun
kunnen op het gebied van nieuwe fabrica
getechnologieën waaronder: de High
Frequence generator, IMM (Integrated
Magnetizing en Matching) en SOSA
(Southplate Outside Screen Assembling).
De normale werkplaatsactiviteiten waren
voor deze gelegenheid even verplaatst
naar RF. De Innovation week van de PTE
duurde dan ook korter dan die van de

PPD. 'De tentoonstellings-ruimte was
hard nodig om gewoon aan het werk te
gaan', aldus de chef van de Prototype
Werkplaats Frans Sanders.

I
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Real Flat vanaf mei in Aken in productie

Volledig vlakke beeldbuis
wordt groot succes

Jeroen van Engelshoven: 'De toegevoegde technologie van de RF

zit met name in de spoel'.

Als alles volgens planning verloopt rolt half mei de eerste 32"WS Real Flat
(RF) buis in Aken van de band. Enkele jaren geleden zag Philips, maar ook de
andere beeldbuisfabrikanten, nog geen brood in deze volledig vlakke beeldbuis.
'Door de hoge kosten, geloofde niemand dat Real Flat een succes zou worden',
vertelt PPO-projectleider RF Jeroen van Engelshoven. 'Eén Japanse producent
echter waagde de stap en zag zijn marktaandeel snel stijgen. Toen zijn ook de
andere fabrikanten, waaronder Philips, en masse met de ontwikkeling van RF
aan de slag gegaan. '

Acceptabele prijs
Over het precieze kostenplaatje dat

aan deze buis zal hangen, kan hij nog geen

uitspraken doen. 'Door de innovatie aan

de spoel en de toepassing van dikker glas
is de RF in elk geval structureel duurder
dan de SF. Maar als ik onze RF-buis

Venster op de
wereld

Eind augustus
wordt de Real Flat

op de IFA geïntrodu
ceerd. Daarna is de

RF gewoon in de
winkel te koop.
Van Engelshoven

voorspelt een grote toekomt voor de vol
ledig vlakke beeldbuis. 'RF gaat het hele
maal maken. Wanneer je naar een RF-buis

kijkt, zie je wat ik bedoel. De RF fungeert

als een venster op de wereld. Het lijkt net
of je meer betrokken bent bij datgene

wat zich op de televisie afspeelt. Wanneer
je bijvoorbeeld beelden ziet van een

schommelend bootje op de golven, word
je bij wijze van spreken zelf een beetje
misselijk', merkt hij lachend op. 'Ik ben

ervan overtuigd dat RF een groot publiek
aan zal spreken.'

Integraal projectteam
Als alles volgens planning verloopt,

start in de IPC Aken rond half mei de

productie van de eerste 32" WS RF-bui
zen. Op dit moment wordt in Aken hard
gewerkt aan de bouw van een tweede
backend lijn, waarop zowel de RF als de
Wide Screen Super Flat zullen worden

geproduceerd. Elke week komt het inte

grale projectteam onder leiding van IPL
er Jan Tournoy bijeen. Naast Tournoy

neemt ook van Engelshoven als vertegen
woordiger van de PPD aan dit overleg

deel. De overige
deelnemers aan dit

overleg zijn: Jan Smits

(marketing), Eugène
Klinkenberg (PTE) en
Ad van de Eeden,

Heinz-Peter Stöck,

Jan IJzermans en
Wolfgang Weggen
van de IPC Aken.

Ook voor het probleem van helder
heidsafval in de hoeken van de buis heeft

de projectgroep inmiddels een oplossing

gevonden. 'Wanneer je het gebruikelijke
donkere glas gebruikt, wordt het beeld in

de hoeken te donker', legt Jeroen uit.
'Om dit te verhelpen, hebben we geko
zen voor helder glas in combinatie met

een transmissie-coating of -folie. Bij
helder glas heb je geen helderheidsafval
en de coating of folie zorgt dat er bij

veelomgevingslicht geen contrastverlies
optreedt.'

'Behalve het probleem van de kleurzui
verheid en de helderheidsafval hebben

we in een aantal optimalisatieslagen nog

andere punten in de buis verbeterd',
vervolgt de projectleider. 'Het aanpassen
van het glasdesign in combinatie met de

krimpkap én de keuze voor het best mo
gelijke kanon zijn hier voorbeelden van.'

kleurzuiver maken van de buis heeft ons

de nodige tijd gekost, maar het resultaat
mag er zijn.' Trots laat hij een buis zien

waar dit probleem inderdaad is opgelost.

Laatste verbeteringen
In de demoruimte op RAF-I toont

van Engelshoven ons twee proefbuizen.

Op de ene proefbuis is duidelijk een
groene en paarsrode vlek te zien. 'Dit

komt doordat de doorbolling van RF-glas
anders is', legt van Engelshoven uit. Het

Extra technologie
In mei was het ontwerp zover

gereed dat de componenten konden
worden besteld en in september rolde de

eerste proefbuis van de band. 'De toege
voegde technologie van de RF zit met

name in de spoel', legt van Engelshoven

uit. Hieraan zijn een aantal extra spoelen
toegevoegd (quadrupooi). Ook is er een
PCB (printed circuit board) op de spoel
gemonteerd. Door deze extra technoloc

gie heeft het afregelen van de spoel ten

opzichte van de buis (matchen) nog wel
wat voeten in de aarde.'

Januari 1998 had de PPD de archi

tectuur voor de 32" WS RF gereed. 'We

hebben nog getwijfeld of we het concept
van onze concurrent zouden kopiëren,
maar hebben uiteindelijk toch besloten

een geheel eigen concept te ontwerpen',

legt de projectleider uit. 'De RF-buis van
de concurrent gaf naar onze mening nog
een te bol plaatje. Wij wilden juist de
vlakheid van deze buis extra accentu

eren.' Van januari tot mei werd met de

architecten van alle betrokken PPD-seg
menten gezamenlijk gewerkt aan de ont
wikkeling van een compleet nieuw ont

werp. Jos Henrichs en Harry Ligthart
waren de kartrekkers in deze architec

tuurfase. Jeroen van Engelshoven nam de

functie van projectleider RF van Jos
Henrichs over toen de architectuurfase

met succes was afgerond. 'Ik heb kunnen

profiteren van de prima basis die door de
anderen is gelegd', aldus van Engelshoven.
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De 19" mag absoluut niet falen
I

vergelijk met de buizen van onze concur
renten is ons concept structureel beter en
in essentie goedkoper.' Als rechtgeaarde
Hollanders willen wij natuurlijk toch
graag wat getalletjes horen. 'De uiteinde
lijke prijs is afhankelijk van de features

(extra's) die de setmaker erin stopt.
Waarschijnlijk zullen de eerste sets van
'lile toeters en bellen worden voorzien
en alleen worden gekocht voor profes
sionele multimedia-toepassingen.
Naast deze multimedia sets voorzien van

computeringangen zullen er ook 'gewone'
TV-sets met standaard features op de
markt worden gebracht. Wat deze sets
precies gaan kosten, weet ik nog niet,
maar ik verwacht dat de prijs voor de
consument zeker acceptabel zal zijn.'

Projectleider Stout pas
tevreden bij aflevering

'Met de introductie van de 19" CMT shallow laat Philips de concurrentie
achter zich. Aankondigingen dienaangaande uit de hoek van mededingers op de
buizenmarkt werden tot op heden immers niet waar gemaakt.' Dit zegt Pieter
Stout, als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie en de introductie van
dit nieuwe product. Ondanks het krappe tijdschema werd een totaal nieuw con
cept gerealiseerd met slechts een kleine vertraging van een paar weken. De
reacties van de klanten op de buiskwaliteit zijn positief. Toch is projectleider
Pieter Stout voorzichtig optimistisch. 'Ik geloof het pas als de buizen bij de klant
afgeleverd en geaccepteerd zijn.' Uitlevering van de grote order van de firma
Dell kan hem dit jaar wellicht meer gerust stellen.

waarde mogen klanten afhaken omdat de
kwaliteit niet goed zou zijn.' Wat wordt
er intern gedaan om te slagen? Discussies
in het Product Creation Process dragen
volgens Stout bij aan de juiste strategie
om wereldleider te worden. Het benoe

men van meetbare doelen zoals scherpte
en contrast door bijvoorbeeld de techno
logie-as van de PPD, is hierbij van
onschatbare waarde.

Nieuwe generatie 19" •
Bij de introductie van de 19" waren

de reacties van de klanten positief, vol
gens de projectleider. 'De buiskwaliteit is
goed ontvangen. Zelf zijn we nog niet
helemaal tevreden over de performance.
Zo kan de gevoeligheid van de buis
beter.' Stout: 'We hebben uit tactische

overwegingen besloten om te kiezen
voor snelheid. We wilden als eerste op
de markt zijn met een 19". Dat we dit
gerealiseerd hebben, wordt door onze
interne klant BU-M gezien als een flinke
stap voorwaarts. Inmiddels wordt er al
gewerkt aan de verbeterde versie van de
19", die zal worden uitgerust met een
vierkante conus. Deze Rectangular Cone,
afgekort tot RAC, naar een idee van
Toshiba, maakt de buis energie-zuiniger,
goedkoper en gemakkelijker te applice
ren. Volgens Stout zou het best eens zo
kunnen zijn dat de vierkante spoel de
toekomststandaard wordt. Hij is er trots
op dat Philips deze spoel intussen zelf in
ontwikkeling heeft genomen, en dat hier
mee de oorspronkelijke weerstand tegen
deze vernieuwing helemaal is wegge
poetst. De ervaringen die momenteel
worden opgedaan door projectleider
Myron Chen in het project van de 17"

Bantam, die als eerste wordt uitgerust
met een vierkante conus, komen zeker
van pas bij de totstandkoming van de
nieuwe generatie 19" RAC-buizen.

wereldmarkt voor CMT-buizen is bepaald
zorgwekkend te noemen. De 15" is puur
verliesgevend en met de verkoop van de
IT' wordt nog slechts en beetje winst
gemaakt. Alle hoop in de toekomst is
gevestigd op de 19". Dit, gekoppeld aan
onze opdracht om wereldleider te wor
den, schept wel verplichtingen. De 19"
mag absoluut niet falen.'

Koppositie
'Eer wij ons

marktleider mogen
noemen, is er nog wel
wat werk te verzet

ten', aldus Stout. 'Op
het gebied van de toe
gevoegde waarde van
de diverse beeldbuizen

staat Philips bijvoor
beeld nog niet in de
top drie.' Toch is het
volgens hem in princi
pe mogelijk om de
koppositie te pakken.
'Ik heb er een hard
hoofd in of dit al zal

lukken in het jaar
2000. Maar met onze kennis en kunde,
gecombineerd met de nodige moed, durf
en een beetje geluk kan het in de nieuwe
eeuw zeker lukken.' Een betere kwali

teitsborging in de fabriek stelt Stout hier
bij als eerste vereiste. 'Onder geen voor-

Pieter Stout laat het verschil zien tussen de /7" CMT en de
/9" CMT shal/ow.

Ondanks het feit dat er gaandeweg
de rit, op verzoek van Taiwan, besloten
werd om de 19" als de platte re, 'shallow
variant' te maken, werd de oorspronkelij
ke streefdatum op een haar na gehaald.
Op zich is dit een prestatie waar je als
projectleider best trots op mag zijn, toch?
Stout: 'Dankzij enkele grote technologie
programma's als de nieuwe gepigmen-

teerde phosphoren, een betere belichting
en meer algemeen, de shallow technolo
gie, zijn we er met vereende krachten in
geslaagd een product te introduceren dat
goede kans van slagen heeft. Dat is ook
hard nodig, want de toestand op de
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Maar geen prix d'elegance

OR akkoord met
reorganisatie EED

Begeleidingscommissie reorganisatie EED. Vlnr. Sjaak Thielen, Frans Housen, Roger Seys en

Ronny Bons.

'Alhoewel wij het verlies van 58 arbeidsplaatsen EED, die nu PTE genoemd
wordt, natuurlijk betreuren, zijn wij ons wel bewust van de noodzaak van deze
arbeids-plaatsenreductie. Daarbij konden wij ons helemaal vinden in het uit
gangspunt dat er niemand ontslagen zou worden. Er zou worden gestreefd van
baan, naar baan. I Dit zeggen Ronny Bons, Frans Housen, Sjaak Tielen en Roger
Seys. Gevieren vormen zij voor de OR de begeleidingscommissie van de reorgani
satie van de EED. Wel zijn zij van mening dat sommige uitlatingen te voorbarig
waren of iets eleganter hadden gekund.

Tot de 58 EED'ers in kwestie, horen
28 medewerkers die wellicht voor een

VROM-regeling in aanmerking komen.
Door het afspiegelingsprincipe waarbij een
redelijke doorsnede van de aanwezige
medewerkers wettelijk vereist is, kunnen
helaas niet álle potentiële VROM-gerech
tigden voor een regeling in aanmerking
komen. Vijftien mensen konden intern
worden overgeplaatst en anderen vonden
extern een baan. Helaas is dit nog niet

voor iedereen gelukt. Voor hen zal er een
ontslagaanvraag bij het Arbeidsbureau
worden ingediend. Seys betreurt het dat
er vanuit het management verwachtingen
zijn gewekt dat iedereen al vóór kerst
over 'passend' ander werk zou beschikken.
Hij vindt dat er te licht is gedacht over de
beschikbare vacatures alsmede over wat

er door de betrokkenen onder passend
werk wordt verstaan. Op een enkele
uitzondering na, is er wel vervangende
werkgelegenheid te vinden, maar dan

moeten er concessies worden gedaan. Het
is immers moeilijk om voor iedereen een
baan te vinden die honderd procent pas
send is. Seys adviseert om de 'lat niet te
hoog te leggen'. 'Beter nu werk geaccep
teerd dat maar voor 75% aan je eisen
voldoet, dan straks met lege handen te
staan', vindt de OR-voorzitter.
'Acceptatie is echter gemakkelijker gezegd
dan gedaan', vindt zijn OR-collega Tielen.
'De mensen willen terecht eerst meer

achtergronden kennen. Philips kent een
goede pensioenregeling en het is zeer
ingewikkeld om dit te vergelijken met een
extern bedrijf. Daar komt bij, dat er toch
ook vaak sprake is van een Philips-gevoel,
waardoor je niet graag elders emplooi
aanvaardt.'

Vraagtekens
Alhoewel de OR zich kon vinden in

de uitgangspunten van de reorganisatie,
zijn er wel vraagtekens geplaatst bij
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bijvoorbeeld de opheffing van de Service
groep van de voormalige EED. Wel kun
nen PPD afdelingen nog steeds een beroep
doen op de PTE. Het management maakt
hier volgens de OR echter een inschat
tingsfout. Frans Housen: 'Wij denken dat
sanering van deze groep geen goede zaak
is, omdat de service op deze manier
teveel versnipperd wordt, waarbij de
efficiency bepaald niet gediend is. Daarbij
vragen wij ons af, of deze operatie inder
daad kostenbesparend zal werken.' Vanuit
de praktijk vult Ronny Bons zijn collega
aan: 'De EED heeft specifieke kennis
opgebouwd. Wij denken dat het in de
praktijk niet zo werkt dat elke vakman
uitwisselbaar is en specialist is op elk
willekeurig gebied.' Het lijkt er volgens
hem op dat service en het onderhoud
niet de hoogste prioriteit hebben en dat
andere belangen in deze kwestie zwaarder
wegen. Niet de kosten, maar het totaal
aantal medewerkers speelt een rol, meent
hij. Haar zorgen omtrent de opheffing van
de Service-groep heeft de OR vastgelegd
in haar advies aan het management.

Positief
Uitgesproken positief is de OR

over de kans die de Centrale Werkplaats
kreeg van PTE-manager van Otterloo, om
zich gedurende één jaar te bewijzen. Seys
is blij met deze kans. 'Anders was het
drama nog groter geweest en hadden er
nog dertig mensen meer op straat
gestaan.' Volgens collega Bons is dit
gevaar voor het grootste deel geweken.
Opgetogen stelt hij dat de Werkplaats tot
nu toe heel goed uit de bus komt. 'De
vooropgestelde externe uren worden
gehaald en de inkomsten lopen volgens
verwachting.'
De OR vindt dat de reorganisatie van de
PTE redelijk goed en eerlijk verlopen is.
Vooral de open overlegstructuur is bij de
OR-leden prettig overgekomen.
Voor de met ontslag bedreigden die
straks de hulp van de OR inroepen, zal
het management de OR wellicht straks in
een andere rol ontmoeten. Dat zal wel

even wennen zijn, misschien wel van beide
kanten. Maar de mensen kunnen gerust
zijn. 'Voor mensen die hulp nodig hebben
blijft de OR deur onverminderd open
staan', aldus Seys.



Projectleider Van der Schaaf:

DCE voorop met Desktop 2000

Ondanks reorganisatie EED

Twee machines op tijd in Aken
Ondanks de reorganisatie-perikelen binnen de EED (nu PTE), is Johan

Koster en zijn projectteam erin geslaagd om binnen de afgesproken tijd twee
F Imeetpositie machines op tijd in de IPC Aken te krijgen voor de productie van de
32" Real Flat. Een gigantische klus, stelt Koster. 'Normaal duurt een design plus
realisatie van een prototype zo'n acht maanden. Dankzij de inzet van de hele
club van Meten Deflectieunits Magnetiseren en Matchen (MDMM) is het gelukt
om het karwei, inclusief de extra wensen van Aken, in zes maanden te klaren.'

I

realiseren dat zo'n migratie, ondanks alle
voorbereidingen, nu eenmaal nooit vlek
keloos verloopt.' Alle gebruikers worden
door hun IT manager uitvoerig geïnfor
meerd wat hen te wachten staat. Zo is

hen onder meer gevraagd, historische
bestanden zo veel mogelijk op te schonen
en wordt van hen verwacht dat zij een
eendaagse cursus volgen. Na deze training,
die verzorgd wordt door Origin, zijn de
DCE'ers volledig bijgepraat over de
veranderingen en mogelijkheden van hun
nieuwe apparatuur en programmatuur.

CODE
DCE is één van de eerste lokaties

waar de CODE richtlijnen van Corporate
IT, tegelijkertijd met OT 2000 worden
ingevoerd. CODE staat voor Common
Office Desktop Environment en omvat
een set van richtlijnen die voor heel Philips
gelden. 'Ook deze richtlijnen zijn bedoeld
om de eerder genoemde standaardisatie
te ondersteunen', aldus Van der Schaaf.

periode van reorganisatie, als de mensen
meer dan anders onder stress gebukt
gaan, is het knap als je projecten geen
vertraging oplopen. We hebben het toch
gehaald, dankzij de inzet en de bereidheid
tot overwerken van het hele team.'
Daarom trakteerde Koster de hele sectie,
inclusief de verpakkingsmensen op gebak.

Vlnr. Gerard van Dijk, Ed van der Voort,

Johan Koster en Nico de Boer.

Geen vertraging
'Maar al kun je nog zo goed organi

seren, om zo'n project te laten slagen
ben je afhankelijk van de mensen die
eraan werken', stelt Koster. 'In een

'De FImeetpositie is bedoeld om
de kanoneigenschappen van de afgewerk
te beeldbuis te meten', legt Johan Koster,
hoofdontwerper en projectleider Real
Flat, uit. De apparaten of posities zijn
opgebouwd en getest in RF. Daarna
gedemonteerd en in week 3 per vracht
wagen 'verscheept' naar Aken. Het vol
gende project voor Aken wordt de 28"
Real Flat. Koster stelt dat de druk op de
levertijden onveranderd zwaar blijft. Zelf
vindt hij dit niet erg, dat maakt het werk
juist interessant.

afgelopen jaren is een uiteenlopend scala
van appartuur en programmatuur ont
staan. Vandaar dat zo'n grootscheepse
migratie gepaard gaat met alle proble
matiek vandien, zoals het omzetten van
tientallen applicaties, persoonlijke
gegevens en archieven.
Binnen het OT 2000-project is Van der
Schaaf de speekbuis naar de Origin
Organisatie. Zijn taak is om de dienst
verlening van Origin op de eisen van de
gebruikersorganisatie te laten aansluiten.
'De DCE'ers op hun beurt moeten zich

Standaardisatie
Een belangrijke doelstelling van

Desktop 2000 is standaardisatie. In de

De reden voor Philips om tot deze rigou
reuze vervanging over te gaan, was het feit
dat de PC's niet meer aan de huidige eisen
van snelheid en capaciteit voldeden.
Bovendien kostte het onderhoud van het

bestaande systeem handenvol geld.
OT 2000 startte in de zomervakantie met

de vervanging van het netwerk, waarvan
de capaciteit werd vergroot. Vervolgens is
er een pilot uitgevoerd door circa twintig
werkstations 'uit te proberen', onder meer
bij de PPD en de PTE.
De resultaten zijn geëvalueerd door het
projectteam, dat naast Van der Schaaf
bestaat uit: Ferrie Aalders, Piet Arkestein,
Jan van Besouw (Origin) en Jan van
Werkhoven (Origin). Hun bevindingen
werden nog eens aangevuld door vijf
andere IT-managers. Intussen bewaakte
een stuurgroep onder leiding van plant
manager Wilbert van der Eijk de voortgang
van het project in termen van tijd en geld.
Vlak voor kerst ging de roll out van de
apparatuur van start en Van der Schaaf
hoopt dat eind maart iedereen voorzien is.

Projectleider Jaap van der Schaaf is verant

woordelijk voor de functionele coördinatie

van het OT 2000-project.

Met de uitlevering of 'roll out' van de nieuwe computers nadert de apo
theose van het Desktop 2000-project, tot tevredenheid van projectleider JooP
van der Schaaf. Ingehuurd via KPMG Interim Management is hij verantwoorde
lijk voor de functionele coördinatie van het OT 2000-project, dat de vervanging
van de totale IT-structuur van DCE omvat. De technische realisatie wordt in

nauwe samenwerking met Origin uitgevoerd. In concreto betekent dit dat er
momenteel zo'n duizend verouderde werkplekken vervangen worden door super
snelle Pentiumll PC's en printers. De betrokkenen zijn er best trots op dat DCE
straks als één van de eersten zal beschikken over een IT-infrastructuur, conform
de Corporate richtlijnen van Philips.
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Nieuw softwareprogramma voor afhandeling van ideeën

Idea Manager moet doorloop
tijd ideeën verkorten

Foto-bijschrift: Het PIM-team om de tafel. Vlnr. RoeI Hendriks,

Harry van Laere, Frans Sanders en Marijke van Mali.

De ideeënbus nieuw leven inblazen en de doorlooptijd van de ideeën ver
korten. Dat zijn de belangrijkste resultaten die het PIM(Project Idea Manager)
team met het nieuwe software-programma Idea Manager hoopt te bereiken. Als
alles volgens planning verloopt, gaat Idea Manager begin maart van start.

I

Samen met Marijke van Moll (CGF)
was Roei Hendriks (PPD) verantwoorde

lijk voor alle ideeënbussen binnen DCE.

Marijke nam hierbij de ideeën van de CGF
voor haar rekening en Roei de ideeën

van de overige DCE-onderdelen: PPD,

PTE (voorheen EED), PU Phosphoren,
Multiforms & Chemicals (PU PMC), BTG,
Site en BG Head Quarters. Met de invoe

ring van de Idea Manager, begin maart,
draagt Roei een groot deel van 'zijn'
ideeën over aan drie 'nieuwe' ideeënbus

beheerders. Voor de PTE neemt
Frans Sanders deze taak

op zich. Wil Luijks doet
dit voor de PU PMC. De

naam van de ideeënbus
beheerder van de PPD is

nog niet bekend.

Te lange doorlooptijd
De invoering van een

nieuw computerprogram
ma om ideeën af te hande

len, is volgens Roei geen

overbodige luxe. 'De
animo om ideeën in te

dienen, is de laatste tijd

flink teruggelopen. Het

aantal ingediende ideeën
binnen DCE daalde van
446 in 1997 tot slechts
230 in 1998.' Diverse

reorganisaties en drukke
werkzaamheden bij TTC

en de voormalige EED
-waar normaal gesproken veel ideeën
vandaan komen- zijn hier volgens hem

een belangrijke oorzaak van. Maar ook de

vaak te lange afhandelingstijd van de
ideeën heeft hier een negatieve invloed op
gehad. In 1997 bedroeg de doorlooptijd

per idee al 42 weken en in 1998 steeg

deze periode zelfs tot 50 weken. 'Deze
lange afhandelingsduur stimuleert natuur
lijk niet om nieuwe ideeën in te dienen',
beaamt de ideeënbus-beheerder. 'Met het

nieuwe programma hopen we hier dan
ook verandering in te brengen.'

Elektronische verwerking
Het door het Venlose softwarebe

drijf Pulse ontwikkelde programma Idea
Manager wordt al door een aantal andere

Philips-onderdelen, maar ook door
bedrijven buiten Philips, met succes toe

gepast. 'De keuze voor dit programma
was snel gemaakt', vertelt RoeI. 'Ons
"oude" computerprogramma is niet

millennium-proof en bovendien bood het
weinig extra opties naast registratie van

naam, idee, beloning, behandelaar en
behandeldata. Met het nieuwe program-

ma daarentegen is veel meer mogelijk',
vervolgt hij enthousiast. 'De ideeënbus

beheerder zorgt dat het binnengekomen
idee en het salarisnummer van de indie

ner worden ingevoerd. Het software pro

gramma zoekt hier vervolgens automa
tisch alle relevante gegevens bij en kan
dan verschillende formulieren en over

zichten uitprinten. Degene die het idee

moet behandelen voegt hier op zijn beurt
informatie als beoordelingen, hoogte van

besparingen, investeringen etcetera aan
toe. Door een druk op de knop kan ver-

volgens door meerdere mensen de
status van een idee eenvoudig worden

opgevraagd.'

Snellere afhandeling
Met het nieuwe programma neemt

ook de druk om een idee tijdig af te han
delen toe. Als een 'behandelaar' één of

meer ideeën heeft openstaan, kan hij hier
telkens als hij de computer opstart door
middel van een bericht en een geluidssig

naal op worden geattendeerd. 'Pas als hij
alle openstaande ideeën heeft afgehandeld,

krijgt hij rust', lacht RoeI.

Naast het voordeel van een snellere

verwerking van de ideeën biedt het
nieuwe programma ook de mogelijkheid

gegevens op een groot aantal
criteria te sorteren. Zo kun

nen bijvoorbeeld overzichten
worden gemaakt van alle
ideeën in een afdeling of van

een inzender in een bepaalde

periode.

Kosten/baten
Om de invoering van het

nieuwe software-programma

soepel te laten verlopen, is in
oktober 1998 het PIM-team in

het leven geroepen. Aan het
PIM-team nemen naast Roei

en Marijke ook Frans Sanders

(EED) en Harry van Laere
(IT) deel. Ook Wilbert van
der Eijk is, als eigenaar van de
ideeënbus nauw betrokken

bij het gehele proces.
Met de daadwerkelijke invoe

ring van het programma heeft
het PIM-team moeten wachten op de

afronding van het Desktop 2000

project. 'Idea Manager werkt namelijk
niet onder Windows 3.11 en dat hadden

we standaard op onze "oude" computers
staan', legt Roei uit.
De kosten die met de overstap naar Idea

Manager zijn gemoeid, liggen volgens hem
rond de tienduizend gulden. 'Inderdaad

veel geld', geeft hij toe, 'maar dit bedrag
verdienen we, door de besparingen die
het sneller afhandelen van de ideeën DCE

oplevert, ruimschoots terug.'
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