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Philips Tension Mask spannende
taak voor projectteam

Marcel van der Horst (met masker) en zijn team.

'Het aardige van het Philips Tension Mask-project is, dat het gaat om
nieuwe aspecten zoals bijvoorbeeld andere materiaaleigenschappen. Dit is veel
spannender dan het voortborduren op reeds bekende zaken', aldus PPD-project
medewerker Remco van Dijk. Ook technologie-projectleider Marcel van der
Horst en deelprojectleider equipment Peter van der Linden vinden het leuk om
hun energie te steken in de ontwikkeling van de gespannen masker technologie
voor de 19" Real Flat. Met het oog op de marktontwikkelingen en de
concurrentie is echter de nodige haast geboden.

Philips wil uiterlijk in het jaar 200 I
met een 19 inch CMT Real Flat, uitgerust
met een Philips Tension Mask op de
markt komen. De reden om alle aandacht

te schenken aan dit project is niet alleen
de concurrentie. Een gespannen masker
maakt een buis minder kwetsbaar. Een

ander belangrijk voordeel is voorkoming
van 'doming'. Dit effect treedt op als je
een masker lokaal verwarmt, waardoor
het metaal langer wordt. Bij een gewoon
masker leidt dit tot verkleuring, bij een
gespannen uitvoering treedt dit euvel niet
op. Toch is het niet allemaal rozengeur
weet projectleider Van der Horst. Zo
vraagt het gespannen masker bijvoor
beeld om meer aandacht ter voorkoming
van microfonie.

Twee hoofdsporen
Van der Horst kreeg per I april de

uitdagende opdracht van Technqlogie
manager Peter Wierenga om de
technische maakbaarheid van PTM aan te

tonen. Hiermee zette hij als technologie-
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projectleider het werk voort van Daan
den Engelsen onder wiens leiding vanaf
mei 1998 tot februari 1999 een voor-

studie werd gedaan. Voor de technolo
giestudie rest Van der Horst en zijn team
nog slechts tot het eind van dit jaar.
Inmiddels bestudeert men twee hoofd-

sporen binnen het PTM-project. Het ene
is gebaseerd op een ijzeren masker/frame
combinatie, het andere op een invar
masker en frame. Bovendien wordt een

mengvorm tussen beide ook in de studie
meegenomen.

Tijdwinst
Eind augustus wordt de keuze

gemaakt welk spoor men definitief verder
wil vervolgen. Van beide concepten moe
ten dan proefbuizen gereed zijn om te

kunnen beoordelen op
microfonie, doming en
magnetische afscher
ming. Als eind dit jaar
de serie prototypen van
het gekozen concept
aan de kwaliteitseisen
voldoet, dan is de
industriële maak,baar
heid van het gespannen
masker de volgende
stap. Volgens Van der
Horst komt Taiwan
wellicht het eerst hier

voor in aanmerking.
Ondanks het feit dat

Van der Horst bij zijn
aantreden werd gecon

fronteerd met een nogal ambitieuze tijds
planning, geeft hij het project toch een
goede kans van slagen. Zo is Peter van
der Linden gevraagd om de specificatie
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Toertocht gezellige traditie

Redactioneel

Beste lezer,

De zomervakantie zit er voor de meesten van

ons weer op. Ik hoop dat het een prima periode

is geweest. Terug op de werkplek pakken we als

vanouds de draad weer op.

Voor de vakantie had ik het idee dat collega's,
meer dan ooit, echt aan vakantie toe waren. We

hebben veel werk verzet en mooie resultaten

bereikt, vaak met vernieuwde aanpakken of in

veranderde organisaties. Ook in deze 'In Beeld'

ruim aandacht voor deze vernieuwingen.

Maar zoals een van de jubilarissen (ook in deze

'In Beeld') zo treffend stelt: 'ik heb het idee dat
steeds minder mensen steeds meer moeten

doen'. Ik geloof dat hij hierin gelijk heeft. Dit

betekent dan wel dat we steeds vaker aan

vakantie toe zijn! Een andere mogel'ijkheid is het

werk op een slimmere, andere manier te doen.

Hiervoor kies ik: het vernieuwen van onze

'traditionele' aanpak.

Dan is de volgende vakantie ook echt genieten.I Met vriendelijke groet,

Jos Hens
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van de industriële equipment eerder te
realiseren dan normaal. Maar ook door
de projectfase voor industriële maakbaar
heid al tijdens de projectfase voor
technische maakbaarheid te laten starten,
hoopt Van der Horst een belangrijke
tijdwinst te boeken.

Stimulerende prikkel
Het belang dat het management er

aan hecht en de tijdsdruk zorgen voor
enthousiasmerende prikkels voor het
projectteam. Daarnaast wordt ook het
nieuwe eraan als erg stimulerend ervaren.
Foefjes uit Real Flat TYT-buizen blijken
voor CMT-buizen niet op te gaan.
'Kennis, opgedaan bij de 32"RF, kan niet
zonder meer worden toegepast in de
19"RF, legt Remco van Dijk uit. 'In een

gewone buis van de 32" Real Flat zitten
q2-polen en een glaswig. Van voren is hij
vlak en van binnen zit een kromming.
Door de veel kleinere masker/scherm

afstand is het effect van een Q2-pool bij
de 19"RF vrij gering, waardoor het
masker relatief plat en kwetsbaar blijft.
Een gespannen masker is veel robuuster.
'De introductie hiervan zal belangrijke
consequenties hebben voor de logistieke
kanalen in de IPC, met name in de

Zo'n 27 renners verschenen maan

dag 28 juni jl. vol goede moed aan de
start voor de Toertocht Eindhoven

Aken VVo Met deze 7de editie begint
deze tocht kenmerken van een klassie
ker te vertonen. Het weer kon beter,
maar de sfeer was weer opperbest. In
tegenstelling tot voorgaande jaren klom
men ditmaal geen deelnemers uit Sittard
op de pedalen. Daarentegen deed Wim
Brouwer, hoofd
PPD, wel mee. Al
moest het peloton
de terugweg zonder
hem aanvaarden

omdat hij andere
verplichtingen had.
Wilbert van der Eijk
moest dit jaar om
puur conditionele
redenen afzien van

deelname, maar hij
beloofde de ver

moeide renners bij
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maskerafdeling', aldus Van der Horst.
'Het huidige getrokken masker wordt
gemaakt met een trekstempel en een
trekpers. Dit proces is straks niet meer
nodig en zal vervangen worden door
andere processtappen.'

Voorbeeld van samenwerking
Van der Horst heeft de nodige

ervaring met grote projecten, zoals in
Hua Fei met CMT en componenten. Bij
zijn nieuwe taak weet hij zich gesteund
door een projectteam met jonge
enthousiaste, maar ook met ervaren
krachten als Peter van der Linden.

Tijdens een recent GWO in de projecten
werkplaats hield deze laatste een boeiend
betoog voor zijn collega-PTE'ers over het
Philips Tension Mask. Niet alleen de
realistische slagingskans bleek hem posi
tief te stemmen. Van der Linden zei het

project vooral te zien als een voorbeeld
van samenwerking tussen verschillende
disciplines van de PPD en de PTE. Deze
weten zich op hun beurt ondersteund
door het Centrum voor Fabricage
Technologie dat simulatieberekeningen
en materialen analyse verricht.
Logistiek en inkoop spelen eveneens een
voorname rol, vindt Van der Linden.

aankomst een nieuw tenue bij de eerst
volgende Toertocht. Volgend jaar zal de
plantmanager vanaf Sittard wel van de
partij zijn. Een trainingsplan is wellicht
geen overbodige luxe door deze spor
tieve toezegging. Er gaan inmiddels
stemmen op om het parcours dan toch
weer door het bos omhoog te leiden,
waardoor Baraque Michel weer een
vermaarde 'kuitenbijter' wordt.



Training 'Magnetizing-processing' in nieuw jasje gestoken

Deelnemers IPC's
dik tevreden

Bas Zeper (I) overhandigt Henri van Helleputte (huidige groepsleider MMM-groep) een exem

plaar van de vernieuwde magnetiseertraining. Jan Somers, Erik Janssen en Harry Weltens (vlnr.)
kijken toe.

Dik tevreden waren de cursisten over de training 'Magnetizing-processing' van
de MMM-groep (PPD). Half juni vond de magnetiseertraining 'nieuwe stijl' voor de
eerste keer plaats. 'De bestaande training is met de hulp van een extern bureau
("EMC, architecten voor leertrajecten") op een aantal wezenlijke punten verbe
terd', vertelt voormalig groepsleider MMM-groep Bas Zeper. 'Tot nu toe werd de
training alleen door Harry Weltens, inmiddels trainings-coördinator bij de PPD,
verzorgd. Om de cursus minder van één persoon afhankelijk te maken én te zorgen
voor een betere kennisoverdracht én -borging bij de lPC's, hebben we anderhalf
jaar geleden besloten de training professioneler op te zetten. De methodes zijn
aangepast, er zijn leerdoelen gesteld en verder hebben we diverse didactische tips
en toetsingsmomenten ingebouwd. Ook is een flink portie praktijk toegevoegd. '

De magnetiseertraining van de
MMM-groep maakt onderdeel uit van de
trainingstaak van de PPD. 'Eén van de
taken van de PPD Competence-poot is
het vermeerderen van de ontwikkel

kennis en het overdragen van deze kennis
aan de IPC's', vertelt Bas Zeper (inmid
dels groepsleider van de Elektron-opti
sche groep). 'Het trainen van de lokale
ontwikkelaars maakt hiervan onderdeel
uit.'

Meer praktijk
Veertien cursisten afkomstig uit de

IPC's Taiwan, Dreux, Lebring, Ottawa en
Aken namen afgelopen juni aan de ver
nieuwde magnetiseertraining deel. Naast
Harry Weltens verzorgden ook Erik
Janssen en Jan Somers een deel van de
IO-daagse training. Jan Somers, die het
praktijkgedeelte voor zijn rekening nam,
is blij met de extra ruimte die voor de
praktijkoefeningen is ingebouwd. 'Uit de
vorige cursus bleek dat hieraan veel
behoefte was onder de deelnemers',
aldus Somers. Over het algemeen is de
'praktijkman' zeer te spreken over de
vernieuwde training. Toch heeft hij ook
een verbeterpuntje voor de volgende
keer. 'Veertien deelnemers is teveel. Met

name bij de praktijkoefeningen is acht
personen eigenlijk het maximum.'

Veel interactie
Ook Harry Weltens, die het groot

ste gedeelte van de training op zich nam,
is enthousiast over het resultaat. 'Er was

lekker veel interactie en je merkte ook
duidelijk aan de vragen en antwoorden
van de cursisten dat zij de essentie van
de cursus goed hadden begrepen.' Tussen
de cursisten boterde het volgens Weltens

uitzonderlijk goed. 'De sfeer was heel
ontspannen, het was echt een hecht team.'

Erik Janssen denkt dat de diversiteit aan
presentaties een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan het succes van de
training. 'Om de training aantrekkelijk te
maken, hebben we de cursus met een
aantal personen gegeven, meer ruimte
voor praktijk ingebouwd en het aantal
sheets drastisch teruggebracht. Ondanks
deze aanpassingen bleek de hoeveelheid
informatie voor de cursisten soms toch

nog teveel te zijn. Bij een volgende
training zullen we hier zeker rekening
mee houden.'

Leren van elkaar
Naast de vele enthousiaste reacties

hebben de organisatoren ook een aantal
praktische tips gekregen. Minder deelne
mers, een aantrekkelijkere en minder
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warme ruimte en een hoger 'bord' zijn
hier voorbeelden van. Over de opzet en
de structuur van de training is iedereen
echter zeer tevreden. 'Om de andere

groepen van de PPD van onze leererva
ringen te laten profiteren, heb ik in juli de
vernieuwde training toegelicht in een
workshop over toekomstige PPD training
activiteiten', vertelt Weltens. 'We
beschikken nu over een goede structuur
en een uitgebreid draaiboek. Het zou
zonde zijn als de andere groepen hier
geen gebruik van zouden kunnen maken.
Leren van elkaar, daar draait het toch om.'

Beeldpuntjes 000000
Suggesties voor beeldpuntjes kunt u
schriftelijk, telefonisch of per e-mail

doorgeven aan Iris van Gestel, RAU-I,
kamer 134, tel. 87304, e-mail:

Iris.vanGestel@comp.philips.com

• Wilt u reageren op een artikel in
'In Beeld' stuur dan een ingezonden
brief naar de redactie.

• De medewerkers van de PTE
hebben zich de door Cor van

Otterloo uitgedeelde nieuwe haring
goed laten smaken.

I



Zomervakantie PTE in teken herstructurering TTC

Frontend ingrijpend aangepast

Mareel en zijn kerngroep. Vlnr. Emiel Vrijsen, Harry Aarts,

Mareel Briggen, Mark Swaving, Joep S/uyter en John Eymberts.

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

Niet alleen het frontend onderging bij TTC een metamorfose gedurende de
zomervakantie. Ook het backend-gedee/te kreeg een grondige revisie. Patrick
Merkelbach, elektrisch ontwerptekenaar bij de PTE, zette als projectleider voor
het backend-gedee/te alles op papier voor de herstructurering van TTC.
Eindcontroleur en projectmonteur Harrie Renders nam de leiding bij de uitvoe
ring ervan voor zijn rekening.

China de luxe van projectorganisaties, die
zich full time aan zo'n project kunnen wij
den. Hier moeten de mensen het naast

hun gewone werk doen. Bovendien ziet
Briggen de krappe planning als een extra
bemoeilijkende factor. 'In het begin is veel
tijd gaan zitten in het praten en discussië
ren over het project, waardoor er voor de
feitelijke uitvoering minder tijd resteerde.'

Mee voetballen
Ondanks alle momenten van stress

heeft Briggen geen spijt dat hij een deel
van zijn zomervakantie opofferde voor
'de goede zaak'. 'Het mooie van dit vak is
dat je het met elkaar bedenkt, je bouwt,
je installeert en dan altijd weer: doet ie 't
of doet ie 't niet? En vervolgens: krijgen

we alles op tijd aan de
praat? Het blijft spannend.
Maar het werk is altijd
teveel. We zijn nooit
klaar. Wij zijn altijd
beperkt in tijd en geld. En
tijdens de zomervakantie
en met de kerst zijn wij
altijd de klos', aldus
Briggen. Toch klaagt hij
niet. 'Alleen aan de zijlijn
staan en meeroepen zou
mij geen voldoening
schenken. Ik voetbal liever

zelf mee.' Voor Briggen
was de herstructurering van TTC echter
de laatste klus bij Screens. Vanaf I sep
tember voetbalt Briggen mee in het team
van Frits Sint, waar hij zich bezig gaat
houden met externe zaken.

de laag op het scherm te maken hebben.
Op het moment dat het scherm en de

••na revIsie

hypermodern controle-systeem: SCADA
(Supervisory Control and Data
Acquisition).

Niet groot, wel moeilijk
De klus bij TTC was niet nieuw

voor Briggen. Bijde grote China-projecten
hakte hij eerder met dit bijltje. Hoewel
deze projecten een factor tien omvang-

Backend

rijker waren, is de herstructurering van
TTC voor de betrokkenen minstens zo

moeilijk, vindt hij. Enerzijds komt dit
door de bestaande situatie, terwijl het in
China om nieuwbouw ging. Ook kende

Frontend-activiteiten houden zich
bezig met zaken, die met de fluoresceren-

voorop

Deze zomer werd het machinepark van het Technology Trial Centre (TTC)
vernieuwd. Terwijl de meesten van ons genoten van hun vakantie, bouwden zo'n
25 mensen van de Production Technology Engineering (PTE) TTC om tot een
hypermodern lab van formaat. 'De herstructurering van TTC was een moeilijke
klus voor ons', aldus sectieprojectleider Marcel Briggen. 'Nieuwbouw is eenvou
diger dan nieuwe onderdelen inpassen in een bestaande situatie. Je kunt het ver
gelijken met de opdracht om van twee oude fietsen één nieuwe te maken, waar
mee je bovendien de Tour de France kunt winnen. '

Tot de taak van de PTE bij de her
structurering van TTC hoorde: de
ombouw, het verhuizen van de bestaande
equipment, inclusief de elektrische bedra
ding, het toevoegen van nieuwe equip
ment en het aanpassen van bestaande
equipment. Briggen was hierin verant
woordelijk voor het screens'truk dat zo
ongeveer eenderde van het totale project
beslaat. In geld uitgedrukt gaat het om
zo'n vijfeneenhalf miljoen gulden.

Hoofdstromen
Voor de inrichting van TTC tot één

groot lab dat flexibeler is dan de meest
geavanceerde productiecentra, onder
scheidt Briggen binnen het screenstuk
vier hoofdstromen. De wasserij, de
matrixlijn, het f1owcoaten en het vliezen
en opdampen. De wasserij op RAF-I
wordt gesloopt en op RAD opgebouwd.
In de wasserij is er voor het schermstuk
in de nieuwe situatie sprake van herge
bruik. Voor het masker komt er een

nieuwe ultrasone reinigingspositie die
middels hoogfrequente trillingen veront
reinigingen laat verdwijnen.
De tweede hoofd stroom binnen screens

is de matrixlijn, die voor 90 procent
wordt hergebruikt. De derde hoofd
stroom, het f1owcoaten, is de grootste
klus. Zowel in geld, in doorlooptijd, in
proces en moeilijkheidsgraad, volgens
Briggen. De huidige flowcoatlijn werd in
week 28 afgebroken en voor tachtig pro
cent vernieuwd. Van de 12 koppen per
molen blijven er straks nog vier over, die
worden voorzien van een dubbele

servo-as, waardoor zij snel omstelbaar zijn
en zowel geschikt zijn voor hele kleine
schermen als de grotere. De vierde hoofd
stroom is het vliezen en opdampen. Nieuw
is dat het hechtingsmiddel Boric Acid hier
straks via een robot wordt toegevoegd.
Hier wordt gecontroleerd of er gespoten
wordt via wave spy detection, onderdeel
van manufacturing improvement.
Het gehele frontend, met uitzondering
van de wasserij, wordt voorzien van een

I
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conus bij elkaar komen, komen de
backend-boys in actie. 'Ageing en spot
knocking zijn de hoofdactiviteiten bij het
backend', aldus Merkelbach. Bij ageing
wordt voor de eerste keer in het proces
spanning op de buis los gelaten. Bij spot
knocking worden de scherpe kantjes van
het kanon gehaald met overdreven hoog
spanning. Dit wordt gedaan ter voorko
ming van eventuele overslagen in het toe
stel bij de consument.

Niet alles nieuw
De oude ageing-lijn kreeg een nieu

we besturingskast en vernieuwde carriers
of dragers. Renders die als voormalig
onderhoudsmonteur de fabriek wel kan

dromen, kan zich nog herinneren dat de
oude kast uit 1967 stamt. In de tussenlig
gende jaren zijn er wel modificaties uitge
voerd, weet hij. De kast voldoet volgens
hem nog goed en hij is beslist niet bang
voor uitval. Maar om voorop te kunnen
lopen bij de IPC's was vervanging wel
nodig.

De twee bestaande afvonkbanden voor

spotknocking werden teruggebracht tot
één hypermoderne in het nieuwe TTC.
'Dit is gedaan omdat wij procestechnisch
voorloper willen zijn ten opzichte van
onze fabrieken in het buitenland', legt
Renders uit. Toch worden de tunnel en

de stuurkasten jammer genoeg niet volle
dig vernieuwd. 'Wellicht dat hier in de
toekomst wel budgettaire ruimte voor is',
aldus Merkelbach.

Vakantie
De aanpassing van het backend bin

nen TTC betekende zo'n vier weken hard
werken in de zomervakantie. Hoe moet

dat nu met hun eigen vakantie?
Merkelbach merkt laconiek op dat hij zijn
niet genoten vakantiedagen gewoon ach
ter de veertien weken schuift die hij nog
tegoed heeft. Ook Renders, die in tegen
stelling tot zijn collega wel al eerder
vakantie nam, heeft er geen probleem
mee om te werken als anderen vrij zijn.
'Sommigen begrijpen dat niet, maar zelfs

als ik in China hele lange dagen maak, wat
voor Nederlandse begrippen heel onge
woon is, vind ik dat nog vakantie. Ook
deze klus was zwaar en je werd zo zwart
als roet. Maar ik blijf het gewoon leuk
vinden om te doen.'

Harrie Renders (I) en Patrick Merkelbach bij

aanvang van hun grote zomerkarwei .

Vakantie-enquête wijst uit:
ruim 52% voor collectieve bedrijfssluiting

•
Begin dit jaar heeft de Ondernemingsraad (OR) een vakantie-enquête

gehouden onder alle medewerkers van Oef. 'We wilden graag weten hoe onze
achterban haar vakantie in het jaar 2000 het liefst ingevuld wilde zien', licht
Roger Seys, voorzitter van de OR, de aanleiding voor de enquête toe. Slechts 482
personen stuurden het enquête-formulier retour. 'Voor een onderwerp dat ieder
een direct aangaat, is een respons van 30% inderdaad weinig', beaamt de voorzit
ter. 'We hadden toch minstens de helft van de formulieren terugverwacht. '

Ook de grote verschillen in
respons tussen de diverse afdelingen
noemt Seys opvallend. 'Van de Site
stuurde 56% de enquête retour. Ook de
BTG, PPD, PTE en LFD scoorden relatief
hoog. Dat gold echter niet voor PMC,
BG/HQ en de CGF. Van de CGF vulde
slechts 7% de vragenlijst in.' Een verkla
ring voor het feit dat de respons mini
maal was, heeft Seys niet. 'Ik had het lie
ver anders gezien', geeft hij toe. 'Maar

een oorzaak voor

deze geringe mate
van betrokkenheid
zou ik niet kunnen

,noemen.

Verrassende resultaten
Niet alleen de respons op de

enquête was onverwachts laag ook de
resultaten waren ronduit verrassend ver

volgt OR-secretaris Frans Housen. 'Een
kleine meerderheid (52,3%) koos voor
een aaneengesloten vakantie terwijl we
hadden verwacht dat de meerderheid

tegen een collectieve sluiting zou zijn.'
Ook hierbij vertoonden de diverse afde
lingen weer grote verschillen. 'LFD stem
de 100% voor een vrije vakantie en ook
het overgrote deel van de medewerkers
van HG/HQ en PPD gaven de voorkeur
aan een vrij in te delen vakantie. De ove
rige afdelingen daarentegen waren duide
lijk voor een collectieve vakantie.'
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Van degenen die de voorkeur gaven aan
een collectieve sluiting wilde 90% graag
drie weken vakantie, ruim 10% koos
voor twee weken aansluitend vrij.

Op de vraag of men in de week tussen
Kerst en Nieuw vrij wilde nemen, kon
44% nog geen antwoord geven. Eveneens
44% gaf aan deze week zeker vakantie te
willen nemen en I I% werkt liever

gewoon door. Ook de vraag over het
maximum aantal collectieve verletdagen
leverde geen opvallende resultaten op.
87% van de respondenten vindt vijf col
lectieve verletdagen meer dan genoeg.

Vervolg-enquête
Ondanks de verrassende resultaten

en de lage respons is de OR van plan
over een aantal jaren weer een vervolg
enquête uit te voeren. Roger Seys:
'Mensen en meningen kunnen in de loop
der jaren veranderen. Daarom willen we
zeker eens in de vijf jaar peilen hoe men
over dit onderwerp denkt.'



Acht 40-jarige jubilarissen in 't zonnetje
1959 was een goed jaar voor Philips. Tenminste als we het aantal jubilarissen bekijken dat veertig jaar geleden in de

zomermaanden aan hun eerste baan bij Philips begon. Omdat dit nummer van In Beeld maar liefst acht jubilarissen telt,
hebben we gekozen voor een andere opzet. Dus dit keer geen interview, maar een aantal korte vragen en dito antwoorden.

Icliel~Grijseels
HelpdeskJAppJkatie~managedRIS (TPI-support)

Opmerkingen
Ik heb het gevoel dat sinds het Centurion
tijdperk steeds minder mensen meer moe
ten doen. En dit wordt elk jaar 'erger'.

Plannen voor toekomst na
Philips
o sportduiken in warm water
() tafeltennissen

() tuinieren (1.000 m2 tuin)
o reizen

Datum VROM
As soon as possible.

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Sluiting van 'Components Valkenswaard'.
Dit was een leuke plant om te werken en
ook ná het werk was het gezellig (ont
spanningsveren iging).

Eerste baan bij Philips
Elektro-monteur (PIT: 1959-1964)

Vervolgfuncties
1964-1967: Elektrotechnisch Tekenaar

Oscillograven (PIT)
1968-1969: Eindcontroleur Electronen

Microscoop (PIT)
1970-1979: Systeembeheerder

Geheugens (Components)
1980-1998: Systeembeheerder (DCE)
1998- HelpdesklApplicatiemanager

IRIS (DCE)

Leukste herinnering aan periode
bij Philips
Instructeur tekstverwerking op P7000 in
het pré-computer tijdperk. De eerste
gebruik(st)ers inleren en begeleiden.

van aen Boom
Huis.'Lestings~o.ör..dinatoc.J?Jant Engineering DCE

Datum 40-jarig jubileum
7 september 1999I
Datum 40-jarig jubileum
1I augustus 1999 (receptie: 3 september)

Eerste baan bij Philips
Technisch illustrator bij Elektronenbuizen
(Emmasingel)

Vervolgfuncties
1959-1967: Medewerker Fabricage

voorschriften (Emmasingel)
1967-1978: Tekenaar-contructeur MISD

= Manufacturing Instructions
and Standardization

Department (Beeldbuizen)
1978-1984: Machinebeschrijver MISD

(Beeldbuizen)
1984-1993: User Documentation,

contractors en IPC's, MISD
(Beeldbuizen)

1993-1998: Infrastructureel coördinator

F&GA (DCE)
1998- Huisvestingscoördinator

Plant Engineering (DCE)

Leukste herinnering aan periode
bij Philips .
Contacten met vertegenwoordigers van
Contract- en Buitenfabrieken en het

begeleiden van buitenlandse medewerkers
(USA, China, Europa, Zuid-Amerika). MISD
was bovendien een afdeling met zeer ge
varieerde functies. Dit bracht mensen van

allerlei pluimage bijeen. Dit zorgde soms
voor boeiende en verrassende ontwikke

lingen waarbij humor niet werd gemeden.

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Periode waarin afdeling MISD werd
afgebouwd.

Datum pensioen
Oktober 2002.

Plannen voor toekomst na
Philips
o muziek maken en organiseren
o vakanties met de caravan
() commerciële activiteiten voortzetten

/uitbreiden waarmee ik me al sinds

1992 bezighoud

Opmerkingen
Veertig jaar geleden ging solliciteren nog
gemakkelijk. Als schoolverlater ben ik met
twee door mijzelf vervaardigde olieverf-

schilderijen onder de arm bij Personeels
zaken aan de Willemstraat binnengestapt
om aan te geven waar mijn interesses
lagen. Een van de schilderijen was een
stilleven met brood en appels. De perso
neelchef vond dat het brood niet erg
gerezen was. Ik heb de schuld aan onze
bakker gegeven, wij waren geen ander
brood gewend. Na het redelijk goed
inschatten van de koers van de US-dollar

en het Pond Sterling werd ik direct aan
genomen als technisch illustrator.

IN BEELD NR.5 SEPTEMBER/OKTOBER 1999



n van ClevelCien
A/g-emeerL.4ssistent~Bedcijfsbure.ou

Datum 40-jarig jubileum
7 september 1999

Eerste baan bij Philips
Elektronenbuizen laboratorium

Emmasingel (1959-1963)

Vervolgfuncties
1963-1975: Gem. Belangen (Elcoma)
1975-1992: Consolidatie (Components +

Semiconductors Nederland)
1992-1994: Finance & Administration

(TCDq
1994- Bedrijfsbureau (DCE)

leukste herinnering aan periode
bij Philips
Feest van het 75-jarig bestaan.

Datum VROM
I oktober 1999.

Plannen voor toekomst na
Philips
Meer tijd besteden aan hobby's:

organisatie wandel-avondvierdaagse
Geldrop (1.600 deelnemers per jaar)

o hulp bij de Carnavalsmiddagen voor
bejaarden-zieken en gehandicapte jeugd

o postzegelverzameling
o puzzelen/lezen/tuin/wandelen/fietsen.

van ële[aarscFiot
'lonner..B.edcijfsbuceo~IJ _

Datum 40-jarig jubileum
17 augustus 1999

Eerste baan bij Philips
Machinebankwerker (1959-1961)

Vervolgfuncties
1961-1973: Coördinator-boorder (Elek

tronenbuizen Emmasingel)
1973-1985: Tekenaar (Elektronenbuizen

Emmasingel)
1985- Planner Bedrijfsbureau (DCE)

leukste herinnering aan periode
bij Philips
Het bericht dat het Philips-pensioen voor
mij vier jaar eerder ingaat.

Olieslagers
ssistent1eCo.ductie_eeCLRosterIConvergentie

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Tegenwerking van de afdelingsleiding om
geplaatst te worden op de tekenkamer
nadat ik de avondopleiding tekenaar/con
structeur had gevolgd.

Datum VROM
I oktober 1999.

Plannen voor toekomst na
Philips
o tuin/huis

o computer
C) knutselen
o fietsen/caravan etc.

I

Datum 40-jarig jubileum
20 juli 1999

Eerste baan bij Philips
Keramiekslijper RK 111(1959-1966)

Vervolgfuncties
1966-1970: Geheugenringen

(BG Materials/Keramiek)
1970-1982: Elektrofotografie (DCE/

Ontwikkeling Beeldbuizen)
1982-1991: Chemische Processing,

Chemisch Hulpassistent
(DCE/Ontwikkeling
Beeldbuizen)

1991- Voorontwikkeling Raster
/Convergentie (DCE/Ont
wikkeling Beeldbuizen)

leukste herinnering aan periode
bij Philips
De prettige sfeer onder de medewerkers.

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Centurion 1991.

Datum VROM
I augustus 1999.

Plannen voor toekomst na
Philips
Ansichtkaarten verzamelen van het mooi

ste dorpje uit de Kempen: Arendonk.
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Piet Meulendijks
Planner Bedrijfsbureau

Datum 40-jarig jubileum
17 augustus 1999

leukste herinnering aan
periode bij Philips
Ik heb vele jaren als muzikant in diverse

Philips-orkesten meegespeeld.

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Dat het Personeelszaken in 40 jaar niet

gelukt is om mijn opleidingen, diploma's
en functies in kaart te brengen.

Datum VROM
I oktober 1999.

Plannen voor toekomst na
Philips
Doorgaan met alles wat ik nu doe,

uitgezonderd werken.

nieu Segers
eIDnnerlBeste"er_bij~de.Central Gun Factory

I
Datum 40-jarig jubileum
3 september 1999

Eerste baan bij Philips
Hulp-assistent Fysische Processing op het

Elektronenbuizen-laboratorium (1959-1967)

Vervolgfuncties
1967-1980: Ontwikkeling Beeldbuizen

(RAF 2/DCE)
1980-1984: Bureau Export Machines

(BEM/DCE)
1984-1989: Ontwikkeling Beeldbuizen

nieuwe type groep (NTG/DCE)
1989- Planner/Besteller

(Central Gun Factory)

leukste herinnering aan periode
bij Philips
Met name aan mijn eerste periode bij Philips

(tot 1967) heb ik de leukste herinneringen.
In die tijd was alles veel gemoedelijker. Op

een doordeweekse avond voetballen met

collega's gevolgd door een gezellig onder
onsje in een café. De jaarlijkse contactdag
met de ontwikkeling van Philips Sittard.

Uiteraard was er in het programma vol
doende ruimte voor gezelligheid. De leukste

dag in mijn Philips-tijd was echter de viering
van het 75-jarig bestaan. 's Morgens
gewoon naar het werk en enkele uren later
volop feest in de binnenstad van Eindhoven.

Datum VROM
Jammergenoeg nog niet bekend.

Plannen voor toekomst na Philips
" meer tijd besteden aan de jeugd

afdeling van mijn voetbalclub in Weert,
waar ik al enkele jaren bestuurslid ben

c) reizen samen met mijn vrouw
() (race )fietsen/biljartenltafeltenn issen

o meer tijd besteden aan mijn twee
kleinkinderen

Datum 40-jarig jubileum
I september 1999

Eerste baan bij Philips
Elektronica-monteur

(Philips Tilburg: 1959-1964)

Vervolgfuncties
1964-1968: Bedrijfsleermeester

(Philips Tilburg)
1968-1980: Eindcontroleur meet

apparaten (Philips Tilburg)
1980-1991: Calculator bij TEO

(later O&E, Philips Tilburg)
1991- Calculator Bedrijfsbureau (DCE)
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Opmerkingen
Omdat ik op verschillende technische afde

lingen heb gewerkt. heb ik veel dingen moe
ten leren. Langs deze weg wil ik al mijn colle

ga's en oud-collega's bedanken die mij hierbij

geholpen hebben. Ook wil ik graag alle dames
van de CGF bedanken voor de medewerking

en waardering die ik altijd van hen krijg.

Minst leuke herinnering aan
periode bij Philips
Reorganisatie bij Philips Tiburg.

Datum VROM
I oktober 1999.

Plannen voor toekomst na
.Philips
o klussen

o tuinieren

o actieve muziekbeoefening in diverse
orkesten


