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Karel Heylen en Diem Wolff:

Mobiliteitscentrum geen
kneuzen hok

Het Mobiliteitscentrum op RF werd eind vorig jaar versneld op de rit gezet
door de reorganisatie van de PTE. Op korte termijn moesten toen 25 mensen
aan een andere baan geholpen worden, intern, dan wel extern. Voor het meren
deel, is dit eind maart gelukt. Toch is de bemiddeling van boventallige medewer
kers niet de primaire opdracht van een mobiliteitscentrum. Personeelsmanager
Oef Karel Heylen ziet het veeleer als een verlengstuk van employability. Het is
een hulpmiddel voor medewerkers om zich binnen en buiten Philips te oriënte
ren op hun kansen op de arbeidsmarkt. Het Mobiliteitscentrum is dan ook
beslist geen kneuzen hok. vindt hij.

Diem Wolf( (I) en Karel Hey/en.

Voor de bezetting van het
Mobiliteitscentrum zorgt Mark Drüben
van ASV-Loopbaaninterventie. Buiten een
overzicht van de PMS-vacatures, het inter

ne intranet en internet beschikken zij
over een vacaturebank die heel
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Nederland

bestrijkt.
Lang voordat
job-bemiddeling
noodzakelijk
werd door de

veranderingen
binnen Product

Technology
Engineering
(PTE), had de
PPD al laten

weten een groot
voorstander te

zijn van het sti-
muleren van

employability. Volgens PPD manager Wim
Brouwer houden een evenwichtige
instroom, doorstroom en uitstroom van

mensen een organisatie gezond. Het
Mobiliteitscentrum is hiertoe een prima
hulpmiddel.

Niet vastroesten
Diem WÇ>lff die zich vanaf oktober

vorig jaar bezighoudt met training en
development in het kader van het change
management proces binnen de PPD, ver
vult de rol van intermediair tussen de

organisatie en het Mobiliteitscentrum.
'Het mooiste zou zijn als we erin slagen
de drempel van het Mobiliteitscentrum
heel laag te houden, zodat mensen er af
en toe gewoon eens binnen lopen.'
Bestaat het gevaar dan niet dat je eigen
mensen laat lopen? Wolff: 'Als je van het
imago van "probleemgevallen" afwil, als je
als organisatie op een volwassen manier
employability wil stimuleren, dan moet je
ook incalculeren dat er medewerkers

kunnen zijn, die kiezen voor een externe
loopbaan. Als organisatie moet je op zo'n
moment je uiterste best doen om die
mensen een aantrekkelijk perspectief te
bieden. Dat er desondanks toch mensen

vertrekken, hoort er gewoon bij.' Zelf
verruilde hij zijn baan binnen Philips een
aantal jaren geleden voor een baan bij
BDa Camps Obers. Sinds vorig jaar is hij
weer terug en zijn tijdelijke switch heeft
hij als uitermate positief ervaren. 'Het is
soms goed om eens om je heen te kijken,
niet vast te roesten. Het was voor mij
heel gezond om te ervaren dat Philips niet
de enige werkgever is.'

PHILIPS



Groepsleider Gerard Goos:

Kenniscentrum
vraagt andere cultuur

opgevolgd worden. Als het goed is, wor
den de competenties adequaat vertaald in
opleidingsbehoeften. Maar ook kan er in
geval van problemen sneller bijgestuurd
worden.

OR positief mits

Ook een speciale werkgroep binnen
de ondernemingsraad onderkent voorde
len aan een loopbaangesprek. In een noti
tie die bij de Personeelsdienst werd inge
diend staat onder meer dat men ervan

overtuigd is dat de betrokkenheid en inzet
zullen toenemen, de kwaliteit omhoog
gaat en de tevredenheid zal toenemen.
Wel uitte de werkgroep haar zorgen met
betrekking tot zorgvuldigheid en even
tueel misbruik. Wanneer de doelstelling
van een loopbaangesprek echter alleen
wordt ingezet om te komen tot een
betere loopbaanplanning, dan oordeelt
men positief.

Loopbaangesprekken
Maar het is niet alleen voor de indi

viduele medewerker gezond om eens van
stek te veranderen. De organisatie profi
teert eveneens, volgens Heylen.
'Verandering van functie leidt tot een
flexibel aanpassingsvermogen aan wisse
lende niveaus, klussen, prioriteiten en ver
nieuwingen in technologieën.' Maar hoe
stimuleer je medewerkers om eens een
kijkje te nemen in het Mobiliteitscentrum,
zonder dat ze ogenblikkelijk denken dat
ze overbodig zijn?
Wolff: 'Het stimuleren van employability is
een taak van de leidinggevenden. Tijdens
de zogeheten jaarlijkse loopbaangesprek
ken maakt de chef een inventarisatie van
iemand's wensen en sterke en zwakke

punten, gericht op de ontwikkeling van de
competenties van de betrokkene.'
Op dit moment loopt er een studie bin

nen de PPD hoe de loopbaangesprekken
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.. !reet opvalt als je hier werkt. is de conti-*allIIdacht voor kostenreductie. Gedreven door

de: druk van de concurrentie en de koning klant,

zijn hier Indrukwekkende resultaten geboekt.

Resultaten op het gebied van materiaalverbruik,

gebruik van het geïnvesteerde vermogen en de
arbeidskosten.

Dankzij deze inspanningen bieden we -volgens de

kenners- al jarenlang een competitief product.
Maar de concurrentie zit niet stil en verdere

inspanningen blijken nodig zodat alle kosten weer

verder worden teruggebracht. Elke penny wordt

meer dan eens omgedraaid! Soms met harde, maar

broodnodige acties als gevolg.

lets anders dat me opvalt, is dat Eindhoven heel

ver weg is. Niet alleen in afstand, maar ook men

taal. Ikzelfvind dat nogal vreemd. Zeker als je

bekijkt dat we met z'n allen in heuelfde schUitje

zitten. Het is in ieder geval zeer leerzaam om hier

te zijn. Het uitwisselen van kennis en ervaring is

namelijk de basis voor nieuwe ideeën. Niet alleen

in Durham, maar ook voor ons in DCE.I
Ooit maakte de beeldbuizenfabriek op deze plant in drie ploegendiensten,

maar liefst I miljoen stuks per jaar. Allerlei omstandigheden noopten het
management de activiteiten af te bouwen tot een Proeffabriek. Deze zelfstandi
ge unit produceerde de 21" CMT evenals de 21" en de 17" MMT (Medical
monitor Tube). Naast deze eigen producten, verzorgde zij proeven voor ontwik
kelgroepen. Na de jongste reorganisatie tot Technology Trial Center (TTC),
onderdeel van de PPD, bestaat het takenpakket voor honderd procent uit proe
ven. Groepsleider Gerard Goos maakte alles van dichtbij mee. Het sombere van
deze geschiedenis vindt hij het afscheid nemen van veel collega's die hun baan
verloren. De cultuurverandering daarentegen, ervaart hij als bijzonder positief en
zeer interessant.

Jos Hens
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Gerard Goos: 'Van productie-omgeving tot honderd procent

ontwikkel-omgeving. '

Deze evolutie van
de beeldbuizenfabriek tot
TTC betekende voor de

medewerkers dat zij van
een productie-omgeving
in een honderd procent
ontwikkel-omgeving
terecht kwamen. 'Dat is

een wezenlijk verschil',
legt Goos uit. 'De belang
rijkste vraag die je je dan
moet stellen is of je je
draai kunt vinden in een

ontwikkel-omgeving. '
Persoonlijk zal hij die
vraag met 'ja' hebben
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beantwoord, want als groepsleider is hij
verantwoordelijk voor zowel de uitvoe
ring van proeven als het meten van die
proeven. 'We zijn hard bezig met het
opbouwen van een kenniscentrum en dit
kan alleen als de medewerkers zich thuis

voelen in hun nieuwe opdracht.' De eer
ste aanzet voor de aanpassing aan het ver
anderende takenpakket van de PFE werd
in 1996 in gang gezet door Marco Ottolini.
Er kwamen Minicompanies die zelf verant
woordelijkheid droegen. ondersteund
door supportgroepen. Geregeld werden
Visiebijeenkomsten belegd waarin ieder
een kon meepraten. 'Door al deze zaken
kregen de mensen meer het gevoel dat zij
invloed kunnen uitoefenen op hun eigen
werk', zegt Goos. Hij is er stellig van
overtuigd dat de afbouw van de PFE 'glad
jes' is verlopen dankzij het feit dat ieder-

een door de cultuurverandering sterker
betrokken is bij het wel en wee van TTC.

Inzicht
Om inzicht te krijgen waar TTC nu

staat en welke punten nog voor verbete
ring in aanmerking komen, organiseerde
Goos, samen met IE&O-man Roei

Hendriks, tijdens de Visiebijeenkomst in
september een enquête. Een onderwerp
dat meer aandacht verdiende volgens de
respondenten is de samenwerking tussen
de Minicompany en de supportgroepen.
Ook bleek uit de gegeven antwoorden dat
er sinds 1997 sprake is van een cultuur
verandering. Het grootste deel van de
deelnemers is het eens met de stelling dat
'je het gevoel hebt eigenaar te zijn van het
werk'. Volgens Goos is dit terecht. De
medewerker wordt in staat gesteld om

zelfstandig en in teams beslissingen te
nemen, binnen bepaalde grenzen.
Hierdoor worden de eigen kwaliteiten en
talenten optimaal in het werk benut, met
als doel de overeengekomen doelen en
prestaties te bereiken. 'Dit was ook
nodig', stelt Goos. 'De omgeving veran
dert, en daarom moeten wij ook verande
ren.' Zelf heeft hij het gevoel dat TTC op
een steeds hoger niveau komt. De veran
deringen binnen TTC passen naadloos in
het 'change management proces' van de
PPD. Maar ook ziet hij dat er duidelijke
overeenkomsten en parallellen in de mis
sie van de verschillende DCE-divisies zijn.
Zo streeft de Production Technology &
Engineering ook naar robuuste processen.
De groepsleider beschouwt dit als een
positieve verbetering.

JubilarisWim van Iersel:

Voetballen ging voor het werk
Werk stond nooit bovenaan. Voetballen was altijd nummer één. Dit is zeker intensieve hobby .•

ten koste gegaan van zijn carrière bij Philips, denkt jubilaris Wim van Iersel, Alleen toen hij geveld was door zijn knie-
werkzaam in de Prototype Werkplaats van de EED. Echt spijt heeft hij niet van blessure en niet kon trainen, kon hij het
zijn keuze. Hij had de voetballerij voor geen goud willen missen. Behalve op zich voor het eerst permitteren om met
sportief vlak deed hij daar ook de nodige mensenkennis op. Eerst als semi-prof zijn EED-collega's naar China te gaan.
en later als trainer van diverse eerste selecties. Door een knie-operatie in combi-
natie met een waarschuwing van zijn hart, kwam hij een tijdje buiten spel te Meer mogelijkheden
staan. Als hij straks met de VROM mag, hoopt hij via het trainen van jeugd- Zonder overdrijven kun je stellen
elftallen of bestuursfuncties de draad weer op te kunnen pakken. dat Van lersel in de voetballerij wel iets

bereikt heeft. Zo

Van lersel begon na de zevende klas begon hij in de selec-
van de lagere school en de ambachtschool tie van PSV en speel-
op de Philips Bedrijfsschool. Leuke herin- de hij als stopper bij
neringen heeft hij aan de praktijkstage die RODA JC in
hij onder Jan Slaats deed bij de Glasfabriek. Kerkrade. Later
'Dit was een fijne leerschool', aldus de speelde hij nog voor
jubilaris. Er stonden goede vakmensen op RPC Roosendaal en
het mechanisch vlak. Na zijn opleiding Wageningen. Na
kwam hij bij de Centrale Werkplaats enkele blessures
terecht op de Emmasingel. Nadat hij daar volgde hij trainers-
een jaar of tien gewerkt had, vertrok zijn cursussen en schop-
afdeling naar Beatrix. Van lersel besloot te hij het tot oefen-
niet mee te gaan, want dat zou betekenen meester twee. Hij
dat hij zijn dagelijks kopje soep tussen de Wim van lersel kon de soep bij 'ons moeder' niet missen. trainde standaard-
middag bij 'ons moeder' in Strijp zou moe- elftallen van
ten missen. Ook moeder stelde de de EED. Op deze plek treft hij meer St. Oedenrode, Brabantia uit Eindhoven
bezoekjes van 'Ons Wimke' zeer op prijs. afwisseling dan op de andere werkplekken en Rood/Wit uit Veldhoven. Toch klinkt
Hij kwam terecht op EE2, bij de die hij eerder bemande. Zijn actieve deel- er iets van spijt als Wim van lersel zegt
Onderhoudswerkplaats onder Henk de name in de voetballerij maakte wel dat hij dat hij vanwege het voetballen na de
Vries. Als de divisie Professionele Buizen niet zo vaak als zijn collega's buitenlandse Philips Bedrijfschool gestopt is met leren.
in 1984 naar Sittard vertrekt, stapt Van reizen kon maken. Dit kostte hem wel 'Dat is jammer, want dan had ik meer
Ierselover naar de Centrale Werkplaats. promotiekansen, denkt hij. Maar aan de mogelijkheden gehad.' Maar aan de andere
Via de CW komt hij dan een jaar later andere kant is het fijn dat Philips steeds kant had hij zijn voetbalervaring voor geen
terecht in de Prototype Werkplaats van begrip op heeft kunnen brengen voor zijn goud willen missen.
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Strategie Product Manager Carol Bosman:

Vijfde versie pep verfijnder
dan voorgaande vier

Het Product Creation Proces (PCP) helpt de BG Display Components om
de juiste producten en technologieën te kiezen, die stroken met de financiële en
strategische criteria. Hiertoe wordt continu de klant, de markt, de concurrentie
en de technologie diepgaand geëvalueerd. Dit gebeurt door drie teams: TVT,
CMT en Technology. Zij brengen de belangrijkste spelers op structurele wijze in
kaart, evenals de nieuwste ontwikkelingen. 'Hun databases vormen de basis voor
onze product strategie', aldus Carol Bosman, Strategie Product Manager en ver
antwoordelijk voor het proces en de uitvoering daarvan.

•

De hoofddoelstelling van PCP is:
een marktgeoriënteerde productstrate
gie, een pro-actief technologieprogramma
en een kortere time-to-market voor pro
ductinnovatie. 'Door je belangrijkste klan
ten nauw te betrekken bij je product
strategie, wordt de marktgerichtheid nog
meer gestimuleerd', legt Bosman uit. In
grote lijnen schetst hij PCP als volgt.
'Eerst bestuderen marketing, finance en
ontwikkeling de markt. Segmentatie
bepaalt waar je actief wil zijn en waar
niet. We maken dan bewuste keuzes.

Peperdure buisjes voor in cockpits vallen
dan af, omdat het afzetgebied te beperkt
is. Dan volgt nog een uitsplitsing. Als de
keuze bijvoorbeeld TV is, kies je dan

Carol Bosman (I) en Antoon Kolfschoten.

voor kleine TV's of wide screen? Daarna

wordt op een hoog conceptueel niveau
bekeken wat de markt eigenlijk wil.
Zaken als scherpte bij de hoeken van
monitoren bijvoorbeeld. Ook worden de
kritische succesfactoren opgesteld. Zowel

intern als extern. Bijvoorbeeld: Als je de
koude kathode (ACC) bedenkt, wil de
klant die dan zo maar, of zijn er obstakels
die een snelle acceptatie in de weg staan?
En wat kunnen wij dan doen om die
obstakels weg te nemen? Na het opstel
len van het concurrentieprofiel, ken je je
positie ten opzichte van je concurrenten,
en krijgt de productstrategie langzaam,vorm.

Stukje teamwerk
Tijdens de gezamenlijke PPSM

(Preliminary Product Strategy Meeting)
wordt deze productstrategie samen met
de ontwikkeling opgesteld. Dit gebeurt
zowel voor TVT als voor CMT.

Tegelijkertijd
loopt er in de
ontwikkeling de
evaluatie van het

technologie
onderzoek,
waarbij Antoon
Kolfschoten het

Technology
Team aanstuurt.
Deze samen

spraak van mar
keting en ontwik
keling leidt vol
gens Bosman tot
een goed stukje
teamwerk dat de
beste keuzes

garandeert.
Tijdens de
Innovation Week

in januari j.l. kon
den de bezoekers in een enquête hun
waardering kenbaar maken voor de pre
sentaties. Bosman: 'Dit wensenpakket kan
leiden tot meer aandachtsgebieden dan
wij aankunnen. Een "scrum" van het
totaal is dan noodzakelijk.' Dit is dit jaar
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voor het eerst gebeurd met behulp van
een nieuwe tooi, Focus genaamd. Deze
tooi geeft duidelijk inzicht in de capaci
teitsconsequenties van alle vragen en
wensen! Op basis van de Scrum-uitkomst
beslist het MT over het uiteindelijke
productplan.

Verbeteringen
Carol Bosman was vanaf het begin

betrokken bij het PCP-initiatief van voor
malig BG manager, Gerard Kleisterlee.
Kritiek op de eerste versie, die werd
ontwikkeld door top-consultant Arthur
D. Little, leidde tot verfijning van de
opzet, waardoor deze minder arbeidsin
tensief werd. Bosman: 'We vergaderen
nu niet meer over alle zaken met alle

disciplines tegelijk. Ontwikkeling en
marketing doen nu het voorwerk in hun
eigen werkterrein en vertrouwen elkaar
daar in. De komst van de clusters resul

teerde in een meer uniforme en gestruc
tureerde aanpak. Hierdoor is met name
de rol van TVT sterk verbeterd.'

Sneller bijsturen
Onlangs werd PCPS afgerond.

Gerold Alberga. Carol Bosman en
Antoon Kolfschoten deden onderzoek

naar de output van de voorgaande vier
cycli. Positief was, dat er ondertussen een
stabiel proces is ontstaan dat naar ieders
tevredenheid functioneert. Teleurstellend

was echter dat slechts ongeveer eender
de van de totale plannen resulteerde in
volume business. Bosman noemt als

mogelijke reden dat er in de eerste cycli
teveel niet-realistische productwensen
geformuleerd zijn. Ook kunnen experi
mentele zaken soms toch niet aanslaan bij
de klant. Ook meent Bosman dat efficien

cy en effectiviteit een sterke impuls zou
den krijgen als de ontwikkeling beter
werd ondersteund. door lokale ontwik
kelgroepen. 'Door Distributed develop
ment kunnen wij onze productportefeuil
le sneller bijsturen.' Om sneller te kun
nen reageren op de markt werd een
quarterly PCP-update ingevoerd. Bosman:
'Na analyse van het huidige proces door
een externe consultant, gaan we het pro
ces re-engineeren om nog efficiënter op
marktvragen in te kunnen spelen.'



Projecteigenaar Wilbert van der Eijk:

SAP ondanks 'foutjes' alsnog
geslaagd

Projectmanager Han Gijsbers (I) en projecteigenaar Wilbert van der Eijk.

Het jaar 2000, de introductie van de euro en de vervanging van verouderde
computers waren vorig jaar aanleiding om over te stappen op een nieuw auto
matiseringssysteem: Systemen, Applicaties en Producten. De introductie van dit
SAP RI3 -project verliep niet helemaal vlekkeloos. 'Dat was ook niet te verwach
ten', aldus plantmanager en projecteigenaar Wilbert van der Eijk. 'Achteraf
bekeken hadden we beter een projectteam kunnen benoemen. Nu kwam de
realisatie van "mission impossible" alleen op de schouders van projectmanager
Han Gijsbers terecht.' Dat het hem toch gelukt is, weliswaar met enige vertra
ging, vindt Van der Eijk een prestatie.

Het open SAP-systeem bundelt
informatie uit gescheiden bedrijfsproces
systemen zoals Financial Accounting,
Inkoop, Material Handling, Productie
planning, Verkoop en Distributie. Deze
informatie moest volgens planning voor
alle onderdelen van DCE beschikbaar

komen op I oktober vorig jaar. Dit werd
I november. 'De reden van de vertraging

was, dat we wat foutjes hebben gemaakt.
We hadden een projectbureau moeten
bouwen, bestaande uit eigen medewer
kers. Het werken met consultants

creëert geen kennis en draagvlak bij de
eigen mensen. KPMG heeft vanaf het
begin geformuleerd dat de eigen organisa
tie met het systeem moet kunnen wer
ken. Hierdoor verlaag je de drempel van
de overgang naar een nieuw systeem. Dit
hebben wij echter niet voldoende opge
pikt', verklaart Van der Eijk. Ook was de
stap gewoon te groot om ineens te
nemen, zegt hij. 'We hadden een pro
jectplan gemaakt waarbij we uitgingen van

diverse fases. Later zagen we in dat we
veel gedetailleerder te werk moesten
gaan.'

Standaardsysteem
Systeemtechnisch is SAP nu in orde,

volgens projectleider Gijsbers. 'Al moe
ten er nog enkele detail-problemen wor
den opgelost.' Ook is men bezig met het

definiëren van taken en verantwoordelijk
heden die betrekking hebben op het
beheer van SAP en de procedures die
daarvoor nodig zijn. Voor de overdracht
van kennis naar de rest van de organisatie
is er qua opleiding en training nog wat
ondersteuning nodig van Origin. 'We
hebben nu de basis gecreëerd, waarop
verbeteringen mogelijk zijn', stelt
Gijsbers. 'Een standaard systeem als SAP
vraagt, anders dan onze oude maatwerk
systemen, bewuster keuzes van de men
sen die ermee werken. De vraag is dan:
als SAP het niet kan, is deze stap dan wel
nodig?' Voor slimme verbeteringen houdt
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Gijsbers als 'demand manager' echter een
luisterend oor. 'Het zal echter een tijdje
duren voordat de mensen inzien welke

voordelen SAP heeft. Alleen zijn de
meesten vanwege de tijdsdruk nog niet
aan dit leerproces toegekomen.'

Vijf miljoen
Met de invoering van SAP R/3

waren zo'n vijf miljoen gulden gemoeid. Is
dit niet een kostbare zaak? Van der Eijk:
De ervaring leert dat anderen het zeker
niet goedkoper kunnen.Wel hebben we
wat organisatorische foutjes gemaakt, die
achteraf bezien voorkomen hadden kun
nen worden.' Als direct betrokkene is

Van der Eijk niet ontevreden over het
eindresultaat ..Maar ook een key gebrui
ker als Piet Maasland uitte volgens Van
der Eijk complimenten over de realisatie

van wat hem bij aanvang van het project I'mission impossible' had geleken .

••••••
Suggesties voor beeldpuntjes kunt u schrif

telijk of telefonisch doorgeven aan Iris van
Gestel, RAU-I, kamer 134, tel. 87304.
Per CC-mail zenden kan ook naar:

frans j sanders.

• Per I april is de heer Philippe
Cam bes aangetreden als voorzitter
BGDC.

• De redactieraad van In Beeld heeft

versterking gekregen van Marijke
van Herk van de Central Gun

Factory.
• Binnen de PTE bestaat een illuster

duo dat vooral country-muziek
adoreert. Zeer binnenkort gaan wij
'live' iets van hen horen.

• De naam kwaliteitssysteem PTE
gaat veranderen in bedrijfsvoerings
systeem PTE.

• Fotograaf Leo Jonkers is 9 april jl.
met de VROM gegaan. Leo bedankt
voor de vele foto's die je voor In
Beeld hebt gemaakt!



IRISS: snellere en stabielere TPI-database

Product Data Management
systeem begint te leven

Vlnr. Nico Verstegen, Frank Ploegmakers en Bep Verkaart.

Sinds 1995 loopt er een BG-project met als doelstelling het binnen de BG
introduceren van een informatiesysteem voor alle Technische Product- en
Proces-Informatie (TPI). Dit ambitieuze project omvat het opslaan en beheren
van alle gedocumenteerde kennis over producten en processen in één Product
Data Management-systeem. Vorig jaar kwam dit systeem, IRIS (Interactive
Responsive Information System) genaamd, officieel in de lucht. De acceptatie
door de gebruikers heeft lang op zich laten wachten. Dankzij de recente intro
ductie van een snellere en stabielere IRIS-versie én de juiste steun vanuit het
management, is het tij aan het keren. Volgens Nico Verstegen, PPD TPI-project
leider en Frank Ploegmakers, PPD TPI-manager, begint TPI nu echt te leven.

I

De hoofddoelstelling van TPI/IRIS
project is het verkorten van de door
looptijd (time-to-market) door'het direct
beschikbaar hebben van de juiste infor
matie. Daarnaast kunnen ontwikkelaars

wereldwijd van elkaar leren. Toch sloten
de gebruikers het nieuwe Product Data

Management-systeem niet direct in hun
hart. Een van de redenen hiervan was,
dat men binnen de PPD en de PTE

gewend was aan een op maat gesneden
DCM-systeem, dat wel functioneerde.
Terwijl het nieuwe IRIS-systeem traag en
instabiel was en bovendien ook nog de
nodige aanpassingen van medewerkers
vereiste.
'Allemaal redenen om een afwachtende

houding aan te nemen', zegt Ploegmakers.
Intussen hebben de eerste 170 medewer-

kers toegang tot IRISS . Het is de bedoe
ling dat er uiteindelijk 200 tot 300 perso
nen binnen PPD en PTE de beschikking
krijgen over IRISS,aldus de beide TPI
voortrekkers. Dit zijn voor het meren
deel deelnemers aan ontwikkelprojecten
(ook niet PPD-medewerkers), die -als het

goed is- binnen dit ene systeem zélf hun
TPI inleggen dan wel de benodigde infor
matie er uit halen. Dit alles levert volgens
Ploegmakers een bijdrage om het product
van de PPD(=TPI) eerder bij de klant te
krijgen.

I"T-problemen oplossen
De eerste stap in de goede richting

was het onder controle krijgen van de IT
problematiek. Verstegen, als projectleider
verantwoordelijk voor de oplevering van
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IRISSaan de lijnorganisatie, legt uit hoe
dit gebeurde. 'Met een groep ervaren
IRIS-gebruikers is op een gestructureerde
wijze een testtraject doorlopen.
Verbeterpunten kwamen hierdoor vroeg
tijdig aan het licht, zodat op tijd gestart
kon worden met het verbeteren van

IRISS.Waar dit niet mogelijk bleek, is
gepoogd een alternatieve werkwijze op
papier te zetten, waarmee het probleem
kan worden omzeild. De meeste, echte
IT-problemen zijn nu de wereld uit, met
uitzondering van het functioneren van
Excel en Powerpoint.'

Beginnen bij de mensen
Ook het feit dat er niet direct een

scheiding werd gemaakt tussen proces
TPI en product-TPI maakte de imple
mentatie te complex. 'Nadat we deze
scheiding hadden ingevoerd (in mei, juni
1998) en we ophielden het project als
een IT-project te beschouwen, kwamen
we op de goede weg', legt Ploegmakers
uit. 'Je hebt in een organisatie: mensen,
processen en systemen. Je moet beginnen
bij de mensen. Wat zij willen is richting
gevend en niet wat het systeem kan.' Als
lijnfunctionaris onderhoudt hij straks de
applicatie en tekent hij voor het functio
neel beheer en de werkwijze. Dit doet hij
samen met de Product Documentatie- en

Standaardisatie-groep, die binnenkort
verder gaat onder de naam: TPI-support.
Voor TPI/IRIS problemen is er een help
desk, die bereikbaar is onder nummer
88111.

Ondersteuning management
Als de tweede stap voorwaarts in

de algemene acceptatie van TPI ziet
Verstegen de ondersteuning van het pro
ject door het management. PPD-manager
Wim Brouwer heeft tijdens één van de
Evoluon-bijeenkomsten duidelijk gezegd
vierkant achter het TPI-project te staan.
'Sterker nog, hij verhief TPI in IRISzelfs
tot de missie van de PPD', stelt Verstegen
tevreden. 'Helaas voor mijn voorganger,
Pim Luiten, is dit niet altijd zo duidelijk
uitgesproken geweest. Ook op BG-niveau
is het TPI-project nieuw leven ingeblazen
met bijvoorbeeld de aanstelling van Hans
Klomp als BG TPI-manager.



Om illegaal storten van afval tegen te gaan

Terrein restmaterialen omheind

Walter van Baelen van de firma Schoemans (I) en Jan van Hedel bij de nieuwe perscontainer.

Sinds een half jaar prijkt er een groot hek rond het terrein waar de restma
terialen van de plant worden verzameld. 'En dat was ook dringend nodig', vertelt
Jan van Hedel, medewerker bij de afdeling Plant Engineering (voorheen de
Technische Dienst). 'Uit het oogpunt van milieu en kosten, maar ook om veilig
heidsredenen.' Het staat hem nog helder voor de geest hoe een medewerker in
een container was geklommen, om er iets uit te halen, en op een haartje na
werd verpletterd door zware materialen die een medewerker van Schoemans
met behulp van een loader erin wilde kiepen. 'Omdat ik hoorde dat er iemand in
de container zat, kon ik dit gelukkig nog net voorkomen', aldus Van Hedel.

Het restmaterialen-terrein achter

RAD was lange tijd een geliefde stort
plaats voor grof 'huisvuil'. 'De mensen
gooiden er werkelijk alles neer', vertelt
hoofd van de afdeling PE, Ton van der
Horst. 'Van ledikanten, tuinmeubels, vuil
niszakken tot chemisch afval als verfres-

ten, olie en asbest. Afgezien van de
schadelijke effecten voor het milieu, bete
kende dit voor ons ook een forse kosten
post. Wij moeten immers betalen voor
de afvoer en verwerking van al ons afval.'
Hij herinnert zich een voorval waarbij zes
emmers met een ondefineerbaar zwart

goedje op het terrein werden achtergela
ten. 'Het analyseren van de samenstelling
van dat goedje en het verwerken ervan
heeft ons meer dan 3500 gulden gekost.'

Bewakingscamera's
Met de plaatsing van het hek is het

illegaal storten verleden tijd. 'Bijna, maar
nog niet helemaal', vult Van der Horst
aan. 'Het komt nog wel eens voor dat er
spullen illegaal voor de poort worden
gezet, maar ook dat is zeer binnenkort

hopelijk afgelopen. We gaan camera's
plaatsen rond het terrein en we hebben
de bewaking gevraagd voortaan niet
alleen controles uit te voeren bij mensen
die de plant willen verlaten, maar ook bij
hen die de plant binnengaan. Men is dus
gewaarschuwd!'

Papiermandjes
Het afrasteren van de opslag voor

restmaterialen is slechts één van de

milieu-acties die de afdeling Plant
Engineering recentelijk heeft onderno
men. Sinds de zomer zijn in de kantoren
ook alle stalen papierbakken vervangen
door kleurige plastic mandjes. 'Voor
zowel afval als papier stonden er in de
kantoren dezelfde halve maanvormige,
stalen afvalbakken', legt Van Hedel uit. 'En
dat leverde de nodige verwarring op. Nu
er op elk kantoor een mandje staat, is het
gewoon duidelijk dat het papier daar in
hoort.' Ook is de open afvalbak vervan
gen door een afsluitbaar exemplaar. 'Dat
is brandveiliger en hygiënischer', aldus van
Hedel.
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Tweederde minder kosten
Ton van der Horst en Jan van Hedel

zijn trots als ze kijken wat er in de afgelo
pen tien jaar op het gebied van afvalver
werking is bereikt. Buiten het goed kun
nen beheren van de afvalstromen zijn ook
de kosten in deze periode met tweeder
de teruggebracht. 'Niet slecht hè', lacht
Van Hedel, 'als je weet dat de kosten
voor milieu de laatste jaren juist alleen
maar sterk omhoog zijn gegaan.'
Het minder vaak ophalen van het afval
(twee keer in plaats van vijf keer per
week) en het terugbrengen van het aantal
containers van honderdtwintig naar vijftig
droeg voor een belangrijk deel aan deze
forse kostenbesparing bij. Evenals de aan
schaf van een versnippermachine met
pers die het mogelijk maakt om vertrou
welijke informatie in eigen 'huis' te ver
snipperen. 'Bovendien heeft de recente
aankoop van een perscontainer voor kar
ton, papier en huisvuil ons op jaarbasis
nog eens een besparing van ruim een ton

opgeleverd', vertelt Van der Horst. 'Tot •
slot zijn we het bedrijfsafval ook beter
gaan scheiden. Zo worden hout, metalen,
tempex, tv-glas en wegwerp-pallets sinds
enkele jaren gescheiden. En dat scheelt
weer aanzienlijk in de verwerkingskos
ten.'

Bedrijfsafval
Ook de medewerkers zelf zijn vol

gens de heren van Plant Engineering de
laatste tijd hun afval steeds beter gaan
scheiden. 'Bijna iedereen stopt het papier
nu ook echt in de mandjes en de gebruik
te koffiebekertjes in de speciale verzame
laars.' Ook de regel dat bedrijfsafval
alleen op woensdag en vrijdag buiten mag
worden gezet, wordt volgens hen goed
nageleefd. 'Op de overige dagen kunnen
de medewerkers hun spullen op de spe
ciaal daarvoor ingerichte opstalplaatsen
kwijt', aldus Van der Horst. 'Deze plaat
sen liggen verspreid over het terrein. Een
aantal van hen zijn herkenbaar aan een
houten omheining. Als medewerkers tus
sendoor bedrijfsafval, zoals asbest, machi
nes e.d. op willen laten halen, of ze weten
niet goed waar ze met een bepaald soort
afval naar toe moeten, kunnen ze contact
opnemen met Jan van Hedel, tel. 83 186.
Alleen voor chemisch afval kunnen de

medewerkers niet bij Van Hedel terecht.
Dit moet worden aangemeld bij de
milieucoördi nato ren. ,



Drumband-instructeur Walter Stoop:

'Muziek maken zit bij mij in de
genen'

Als vierjarig knaapje liep hij al met een plastic trommeltje door het huis.
Op zijn elfde trommelde hij voor het eerst mee in de drumband in Gerwen en nu
bijna veertig jaar later is de muziek. en met name het slagwerk. nog steeds zijn
grote passie. 'Muziek maken is me met de paplepel ingegoten', vertelt Walter
Stoop, groepsleider bij de ASA. 'Mijn opa was voorzitter van de Harmonie in
Stiphout en twee ooms die bij ons inwoonden waren ook slagwerker. De hele
familie van mijn moederskant is muzikaal, dus voor ons is muziek maken de
gewoonste zaak van de wereld.'

I

Ook in zijn diensttijd had Stoop pro
fijt van zijn muzikale talent. 'Ik werd uit
een aantal tamboers gekozen om mee te
spelen in het semi-beroepscorps', vertelt
Stoop. 'Dat betekende 's morgens en
's middags repeteren en 's avonds optre
den. Ook hebben we met het corps aan
de Taptoe in Breda en Arnhem meege
daan. Van deze periode heb ik echt ont
zettend veel geleerd.'

City of Light Band
Na zijn diensttijd werd Stoop twee

de instructeur van de drumband in
Gerwen en van de harmonie in Nuenen.

Op zijn vijfentwintigste verhuisde hij naar
het Genderdal in Eindhoven. 'Daar heb ik

geholpen de plaatselijke drumband, die
een beetje in het slop was geraakt, nieuw
leven in te blazen.' Ook bij zijn volgende
verhuizing naar Woensel, tien jaar later,
trof Stoop een drumfanfare aan die wel
wat nieuwe impulsen kon gebruiken. 'De
City of Light Band in Woensel was een
klein tamboerkorps. In een paar jaar tijd
groeide dit korps mede dankzij mijn inzet
uit tot een drumfanfare van honderd
man.'

Drumfanfare AchtJShowband
Helmond

Vijfjaar geleden ruilde Stoop de City
(), :"'ightBand in voor de Drumfanfare in
Acht en voor Showband Helmond. 'Als

drumband-instructeur ben je net zo'n
voetbaltrainer', lacht Stoop. Om de paar
jaren moet je wisselen van club.' Sinds vijf
jaar speelt Stoop zelf niet meer mee, maar
heeft hij zich volledig aan het lesgeven
gewijd. 'Het is vooral leuk om kinderen de
grondbeginselen van de muziek bij te
brengen', vertelt hij enthousiast. 'Als ze
beginnen kunnen ze meestal niets, na een
jaar blazen ze al een aardig deuntje mee
en na twee jaar zijn ze bijna volleerd.'

Wa/ter Stoop: 'met een goede sfeer komen

de prestaties vanzelf,

Natuurlijk zijn er ook a-muzikale leerlin
gen bij. 'Als ik zie dat het echt hopeloos is,
probeer ik hen dat eerlijk, maar wel op
een tactische manier, duidelijk te maken.'

Dorp en stad
Walter is blij dat hij vijf jaar geleden

de overstap van Woensel naar Acht heeft
gemaakt. 'In een drumfanfare in een dorp
heerst toch een andere mentaliteit dan in

de stad. De betrokkenheid is veel groter,
ouders komen vaker kijken en de
opkomst is hoger. Acht is, ondanks de
vele nieuwbouwwoningen die er bij zijn
gebouwd, een echt dorpje gebleven.
Daarom voel ik me er als echte dorpeling
ook zo thuis.' Gezelligheid staat in de
Achtse Drumfanfare voorop. 'Natuurlijk
vinden we het leuk om een goede muzika
le prestatie te leveren', aldus Stoop. 'Maar
een goede sfeer blijft voor ons toch het
allerbelangrijkste en dan komen de pres
taties vanzelf.' Gemiddeld dertig keer per
jaar verzorgt de Achtse drumfanfare een
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optreden. Bijalle gebruikelijke festiviteiten
in het dorp, zoals Sinterklaas, Carnaval en
gouden en zilveren bruiloften is de drum
band van de partij. Maar ook buiten het
dorp blaast de fanfare een aardig deuntje
mee. 'We nemen deel aan taptoes, zowel
binnen als buiten de regio', vertelt Walter.
'We worden zelfs regelmatig voor taptoes
in Frankrijk gevraagd.'

lesboek
Nadat Walter al jarenlang tamboers

de grondbeginselen van het slagwerk had
bijgebracht, werd hij ruim tien jaar gele
den alsnog verplicht vier graden te halen
aan de Eindhovense muziekschool. 'Alleen

met een gediplomeerde instructeur/diri
gent mag een vereniging nog aan wedstrij
den meedoen', legt hij uit. Na het behalen
van zijn staatsexamen in 1988 had Stoop
de smaak te maken en schreef hij zelf een
instructieboek voor kinderen. 'Dit boek is

goedgekeurd door de Bond van Orkest
dirigenten en wordt al jarenlang door een
groot aantal muziekverenigingen als les
en examenmateriaal gebruikt.'

Arrangeren
Naast het schrijven van lesmateriaal

startte Stoop, vijf jaar geleden, ook met
het schrijven van muziek. Twee avonden
per week is hij hiermee kwijt. 'Ik compo
neer geen muziek, maar ik arrangeer', legt
hij uit. 'Dat betekent dat ik niet zelf de
muziek verzin, maar dat ik bestaande
muziek invul naar de verschillende instru

menten.' Verder schrijft hij ook nog de
choreografie voor diverse showbands en
heeft hij geholpen bij het samenstellen van
een CD ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van de Achtse drumfanfare.

Thuisfront
Als we dit uitgebreide scala aan

werkzaamheden beluisteren, kunnen we
het toch niet laten om te vragen of het
thuisfront hier ook zo blij mee is. 'Dat is
gelukkig geen enkel probleem', lacht
Walter. 'Mijn zoon is zelf tamboer
geweest en mijn dochter majorette.
Bovendien heeft mijn vrouw altijd gehol
pen met het maken van de uniforms. En
ook op onze optredens zijn ze nog steeds
van de partij.'


