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Filosofie nieuwe BG-manager:

De klant van binnenuit begrijpen
Nu Philippe Combes reeds enkele maanden actief is als voorzitter van BG

Display Components, presenteren wij hem én zijn mening graag in In Beeld. Zijn
boodschap is eigenlijk heel eenvoudig: 'Eén van de belangrijkste onderdelen van
ons werk is de manier waarop wij onze klanten bedienen. We moeten ervoor
zorgen, dat we écht begrijpen wat de klant wil. Als we niet alleen de juiste pro
ducten, maar ook de juiste service leveren, dan kunnen we een echte samenwer
kingsrelatie met onze klanten opbouwen. Zo kunnen wij hen het beste helpen bij
het verbeteren van hun prestaties. Dat is dan ook één van onze doelstellingen:
ervoor zorgen dat de klant beseft dat wij de beste partner zijn om hem te helpen
bij het verbeteren van zijn prestaties. Dit is tevens de sleutel tot ons eigen suc
ces, want van leverancier veranderen is betrekkelijk eenvoudig, maar van part-
ner veranderen is dat niet.' .

Combes deed een ruime interna

tionale ervaring op voordat hij bij Philips
kwam. De afgelopen 10 jaar bij de Franse
producent van beeldbuizen Thomson en
daarvoor 14 jaar bij Schlumberger.
'Omdat ik in zo veel verschillende lan

den, zoals Brazilië, Indonesië, Singapore,
Hong Kong, China en Polen heb
gewerkt, ben ik mij ervan bewust dat er
cultuurverschillen bestaan tussen de ver

schillende werelddelen. Omdat wij
wereldwijd actief zijn en de BGDC een
bedrijf is dat over de hele wereld pro
ductprogramma's verzorgt, zal dat erg
goed van pas komen.'

Ongeëvenaard productengamma
Philips heeft alles in huis om als

winnaar uit de bus te komen, zegt
Combes. 'Wij geloven in de display-
business, we zijn goed in innoveren en Philippe Combes

Philips Components B.V.
Display Components Eindhoven

we verkeren in de juiste positie om de
uitdagingen die ons wachten aan te kun
nen gaan. We zijn prestatiegericht, we
kunnen uitstekende staaltjes techniek
leveren en we hebben het breedste pro
ductengamma op dit gebied, met beeld
buizen van 14" tot 36" voor televisies en
buizen van 14" tot 19" voor monitoren.
Geen enkele andere fabrikant kan een

dergelijk gamma aanbieden. We kunnen
er allemaal trots op zijn dat we in een
bedrijf zoals het onze werken. Een
bedrijf dat van oudsher staat voor uitste
kende kwaliteit en een leidende rol

speelt.'

Snelle actie en reactie
Maar Combes waarschuwt ook.

'De beeldbuizenindustrie is een rijpe
industriesector, en daardoor ligt de
zelfingenomenheid op de loer; altijd
bestaat het risico dat we rustig achter
over gaan zitten, denkend dat we alles
hebben gezien en alles weten. Maar de
wereld om ons heen is voortdurend aan

veranderingen onderhevig. Wij moeten
dus meeveranderen, en snelheid is daar

bij van essentieel belang. We moeten
snel zijn waar het gaat om aanpassen en
overnemen. Naar mijn mening is ons
enige zwakke punt gelegen in de moge
lijkheden die wij hebben om innovaties
echt te doen slagen. Onze BGDC heeft
de reputatie dat zij ideeën heeft die nog
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Philips steeds meer
'Europroof'

I

i$~ .••·s~
':'W':::'~:\< .,' ':": ',0,- '-<', '

fI(~ hiet meer precies hoeveel. maar een

flink Percentage v:m.de geënquêteerde werkne

mers betitelen de sfeer waarin zij dagelijks moe·
ten werken als slecht.

Als belangrijkste oorzaken worden genoemd

werkdruk en de rol van het management.

Wanneer ik dit soorten berichten lees, dan

vraag ik me af hoe zit dat dan bij ons.

Bijvoorbeeld bij mij op de afdeling? Of bij de

PPD? Of bij DCE?

En hoe ervaart u de sfeer? Goed? Prettig? Of

houdt het bij u ook niet over? En hoe komt dit
nou? Waarom is de sfeer nou zoals ie is?

Ik vind dat gezien de tijd die we in ons werk ste

ken je mag rekenen op een prettige sfeer.

Anders maken we het onszelf veel moeilijker

dan nodig is.

Graag hoor ik van groepen waar een prima
werksfeer heerst en die in 'In Beeld' eens in de

schijnwerpers willen worden gezet. Ik houd u op

de hoogte.

Veel plezier toegewenst bij DCE!

Jos Hens
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nooit iemand anders heeft gehad, maar
de ervaring heeft ons geleerd dat dat niet
genoeg is: we moeten onze innovaties
ook snel doorvoeren. We moeten de tijd
van de ontwikkeling van het product tot
het moment waarop het op de markt
verschijnt verkorten, en zorgen dat wij
voorop lopen en dat anderen ons volgen.
Maar als leider moeten wij ieder aspect
van ons werkterrein, inclusief onze
industriële prestaties, voortdurend blij
ven verbeteren.'

Technologische uitdaging
Er vinden reeds veranderingen

plaats. De BGDC is niet langer uitslui
tend producent van kathodestraalbuizen;
vlakke plasmaschermen maken ook deel
uit van het productengamma. En op
Combes' bureau staat een LCD monitor.

'Andere technologieën vormen voor ons
een uitdaging waar we niet omheen kun
nen. Andere technologieën concurreren
met ons, maar ze zijn ook onze partners.
Uiteindelijk moet Philips als geheel als
winnaar uit de bus komen, en niet alleen
onze eigen BGDC.

De Euro raakt in onze samenle

ving steeds meer ingeburgerd. In de
meeste winkels, op het Damrak en op
onze bankafschriften staat al geruime
tijd naast het bedrag in guldens het
bedrag in Euro's vermeld. Ook Display
Components raakt steeds meer op
deze nieuwe betalingseenheid ingesteld.
Zo worden sinds I juli jl. alle orders
alleen nog in Euro's opgesteld. Ook alle
leveranciers hebben een brief ontvan

gen. 'In deze brief verzoeken wij onze
leveranciers om, indien mogelijk, in
Euro's te faktureren', vertelt

Inkoopmanager Ton Danes. 'Een groot
aantal leveranciers heeft al aan dit ver

zoek gehoor gegeven. In januari was
nog slechts 6,5% van de 72.000 ontvan
gen fakturen in Euro's opgesteld terwijl
in juli dit percentage al was gestegen
tot 50%. Na een vliegende start is het
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En het is juist deze uitdaging die ons
wakker houdt en die ons vermogen om
te vernieuwen stimuleert. En CRT-tech

nologie kan een ongeëvenaarde scherpte
en helderheid bieden. Deze "oude" tech

nologie biedt nog voor vele jaren uitste
kende mogelijkheden voor een sterke
groei, vooral wanneer we praten over
grote en jumbo formaten.'

Samen winnen
Samenwerken met klanten is niet

het enige kenmerk van een winnaar;
nauwe samenwerking met concurrenten
is eveneens een must. 'In de huidige
markt kun je niet op eigen houtje overle
ven, je moet werken aan de hand van
industriële standaards. Het is aan ons om

deze standaards te bepalen en ervoor te
zorgen dat anderen ze overnemen. We
moeten open kaart spelen om op twee
manieren als winnaar uit de strijd te
komen: als "Philips" op zich én in samen
werking met onze klanten. Natuurlijk zal
dit zijn weerslag hebben op mensen uit
alle lagen van de organisatie.'
(uit: Inner Vision)

aantal "eurofakturen" in de laatste

maanden nauwelijk gestegen, sterker
nog voorlopige cijfers van september
doen vermoeden dat het aantal faktu
ren in euro's stabiliseert.' Wanneer de

100% zal worden gehaald, weet Danes
nog niet. 'We zullen er in elk geval alles
aan doen om het gehele betalingsver
keer ruim voor de officiële datum van

I januari 2002 "Euro-proof" te maken.'



Resultaten EMS bekend

Waardering kwaliteit eigen
producten valt tegen

De uitslag van het in voorjaar '99 gehouden Employee Motivation Survey
(EMS) is bekend. 1.251 Medewerkers vulden de enquête in. Dit waren er onge
veer net zoveel als drie jaar geleden. De resultaten van het EMS waren niet
spectaculair anders dan in 1996. Toch zijn ze volgens personeelsmanager Karel
Heylen zeker de moeite waard om even bij stil te staan. 'Het EMS is toch een
soort thermometer die je in de organisatie steekt. Negatieve, maar ook positieve
gevoelens ten aanzien van een groot aantal onderwerpen worden hiermee
"zichtbaar" gemaakt. '

Karel Heylen

In vergelijking met het in 1996
gehouden EMSgaven de medewerkers dit
keer een lagere score aan de onderwer
pen 'ondersteuning door het manage
ment', 'kwaliteit van onze producten' en
'voldoening van én betrokkenheid bij het
werk'. 'Resultaatgerichtheid', 'beloning en
erkenning' en 'persoonlijke groei en ont
wikkeling' daarentegen kwamen dit keer
juist beter uit de bus.

BES"T-programma
'Met name de waardering van onze

productkwaliteit was met een score van
43% erg laag', aldus Heylen. 'Wat hiervan
de oorzaak is, kan ik zo niet zeggen, maar
je merkt bijvoorbeeld wel dat medewer
kers niet echt betrokken zijn bij kwaliteit
verbeterprogramma's als ISO en PQA.
Om deze betrokkenheid te vergroten
heeft Philips onlangs het BEST-program
ma gelanceerd.' BESTstaat voor Business
Excellence through Speed and Teamwork.
Begin juli gaf Cor Boonstra in het Evoluon
de aftrap voor deze nieuwe kwaliteit
verbeter-policy. 'Kwaliteit moet een
integraal onderdeel worden van onze
business', licht Heylen de nieuwe policy
toe. 'Uitgangspunt hierbij is dat medewer
kers en het management gezamenlijk ver
beterplannen maken.' Een goede zaak
vindt de personeelsmanager, 'maar',
waarschuwt hij, 'het management moet

ook zorgen dat de medewerkers op de
hoogte blijven van de resultaten van deze
verbeteracties, want alleen met een
goede terugkoppeling wordt ook echte
betrokkenheid bereikt.'

Terugkoppeling
Dat de communicatie binnen de

organisatie beter kan, blijkt ook uit de
lage waardering die de medewerkers
gaven aan de ondersteuning door het
management. De contacten met de direc
te bazen werd door de respondenten wel
positief gewaardeerd, maar de kloof met
het, hoger, management vonden de
medewerkers te groot. Vooral het feit
dat alle communicatie voornamelijk top
down verloopt, roept volgens Heylen

weerstanden op. Dat het ook anders kan
toont de voormalige unit Phosphoren,
Multiforms and Chemicals (het huidige
LWB). De medewerkers van PMC waren
juist opvallend positief over de begelei
ding door hun management. 'Deze posi
tieve score dankt PMC voor een belang-
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rijk deel aan een goed communicatiebe
leid', aldus Heylen. 'Manager Cees van
Dongen heeft door een continue terug
koppeling met zijn medewerkers zeer
goede resultaten bereikt.'

Herstructureringen
De resultaten van het EMS laten

zien dat de uitslagen per unit van DCE
duidelijke verschillen vertonen. Heylen
waarschuwt echter voor te snelle conclu

sies. 'Je kunt op grond van deze resulta
ten niet stellen dat de ene unit het beter

heeft gedaan dan de andere. Elke unit is
anders en elke unit maakt een eigen ont
wikkeling door. Zo bevond de PTE (voor
malige EED) zich ten tijde van het EMS
midden in een .herstructurering.
'Herstructureringen veroorzaken door
gaans onrust en dat heeft natuurlijk weer
z'n weerslag op de resultaten.'

Relatief en absoluut
Bij de Central Gun Factory (CGF)

zijn ten opzichte van de eerdere onder
zoeken in 1994 én 1996 op alle gebieden
significante verbeteringen bereikt. Toch

plaatst de personeelsma
nager ook een kantteke
ning bij deze resultaten. 'In
relatieve zin zien we inder

daad een duidelijke stijgen
de lijn, maar als je naar de
absolute scores kijkt, zie je
dat, ondanks deze verbete
ring, de score op met
name "kwaliteit", "beloning
en waardering" en "finan
cieel bewustzijn" nog
steeds erg laag is.'

Verbeterplannen
De resultaten van het

EMS zijn inmiddels over de
verschillende units ver

spreid. In elke unit worden
op dit moment de gege~

vens geanalyseerd en verbeterplannen
opgesteld. Of deze plannen hun vruchten
af zullen werpen, zal blijken uit het vol
gende EMS. Dit vierde 'waarderingson
derzoek' vindt waarschijnlijk in het jaar
2002 plaats.

I



PPD-manager Wim Brouwer

Veranderingen in feite niets•
nieuws

De organisatiestructuur van de PPD ligt nu vast. Maar een nieuwe organisatie
structuur vraagt ook om wijzigingen in de organisatiecultuur. In een volgend
nummer van In Beeld komen we terug op de veranderingen die in de PPD-cultuur
hebben plaatsgevonden.

Begin dit jaar lichtten Cees Admiraal, Tokunbo Weststeijn en Peter Wierenga
vol enthousiasme in In Beeld de nieuwe werkwijze binnen de PPD toe. Een
Business-as en een Technologie-as zouden de PPD flexibeler, sprankelender en
het hele ontwikkelproces efficiënter maken. Compentence-management zou
zorgdragen voor de juiste voorwaarden en ondersteuning van beide assen. Het
jaar is nog niet om, of twee van de ridders van het eerste uur zijn vervangen.
Ook verdwenen de segmentleiders uit het PPD organigram. Toch is dit volgens
manager PPD, Wim Brouwer enkel een logisch gevolg van de weg die reeds twee
jaar geleden werd ingeslagen.

Wim Brouwer en secretaresse Suzanne Giebelen.

••••••

• De naam Basic Technology Glass is
gewijzigd in Glass Development
Eindhoven (GDE).

• Medewerkers die hun papieren- of
microfilm archiefgegevens digitaal
op CD-rom op willen slaan, kunnen
hiervoor contact opnemen met
Ruud Claassen, tel. 86633.

• Medewerkers die al gekozen heb
ben voor de optie 3% extra salaris
kunnen deze alsnog omzetten in
7 verletdagen. Deze verletdagen
kunnen volgend jaar (2000) worden
ingeruild voor een computer of fiets
in het kader van het PC privé- cq
het fietsproject.

• Zouden de cybercops nu ook onze
cybertubes gaan gebruiken?

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

Volledige consensus
Niet alleen Brouwer is tevreden

over de nieuwe structuur van de PPD.

Ook de andere PPD-managers hebben de
plannen volgensBrouwer helemaal geac
cepteerd. 'We hebben er lang genoeg
over gestoeid om volledige consensus te
bereiken. De voorwaarden zijn geschapen
om een efficiëntere uitvoering van het
ontwikkelprogramma mogelijk te maken.
Nu moeten we alleen nog een beetje gas
geven om dit ook waar te maken.'

essentie waar het in feite om ging, het
managen van onze projecten, zat teveel
verborgen in de organisatie. Deze
onwerkbare situatie veranderde door, in

Philips termen: 'de matrix te kantelen',
waardoor er een projectmatige organisa
tie ontstaat. Verder hebben we een laag
uit het organigram gehaald, hetgeen een
plattere organisatie geeft. Op deze manier
komt de macht wat betreft de operatie te
liggen waar zij volgens Brouwer hoort,
namelijk bij de projectleiders.

aan deze wisselin

gen van de wacht.
'De ideeën zoals we

die twee jaar gele
den tijdens een
zogenaamde "hei
sessie" hebben

geformuleerd staan
nog steeds kaars
recht overeind.'

Transparante
organisatie

Op de hei
werd besloten dat

het veranderings
proces binnen de
PPD zou moeten

leiden tot een flexibele en innoverende,
maar vooral tot een transparante organi
satie. Brouwer: 'Toen ik hier twee jaar
geleden kwam, vond ik de organisatie, die
geacht werd projectmatig te werken,
nogal onduidelijk. De type-ontwikkkelpro
jecten werden geleid door projectcoördi
natoren in plaats van projectleiders. De
structuur rond technologie-projecten was
ook niet helder. Bovendien was er duide

lijk sprake van frictie in de organisatie.
Dat kan ook niet anders als je bedenkt
dat projectleiders met slechts een coör
dinerende functie, te maken hadden met
vier op hun respectievelijke terreinen
beslissingsbevoegde segmentleiders. De

Cultuurveranderingen

De coördinerende competencema
nagement-functie werd tot voor kort
verdienstelijk door Cees Admiraal inge
vuld. Tegelijk met het opheffen van de
segmenten is Ad Leenaars benoemd als
Admiraal's opvolger. Elfcompetence
groepen rapporteren nu rechtstreeks aan
hem. Toen Tokunbo Weststeijn besloot
om zijn carrière buiten Philips voort te
zetten, wist Brouwer Phil Brown over te
halen de Regio Europa te verlaten om met
zijn brede BG-ervaring binnen de PPD de
Business-as te managen. De enige stabiele
factor in dit verhaal is dus Technologie-as
manager Peter Wierenga. Toch moeten
we volgens Brouwer niet te zwaar tillen

I
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Ton Trommelen:

BG gebaat bij uitgebalanceerde
inkoop

Inkoop krijgt een steeds belangrijkere functie. Dit blijkt onder meer uit de
recente benoeming van Chief Purchasing Officer, Ton Trommelen, tot lid van
het BG management team. Trommelen vindt deze aandacht voor zijn professie
terecht. 'Liefst vijftig procent van de hele omzet wordt bepaald door inkoop.
Door een reductie van de verticale integratie zal er meer worden ingekocht en
zal dit percentage mogelijk nog stijgen. Daarnaast is een vroegtijdige inschake
ling van onze leveranciers in het Product Creation Process van vitaal belang om
onze huidige business strategie te realiseren.'

'De inkoopfunctie verbeteren', luid
de in 1994 de uitdagende opdracht voor
Ton Trommelen bij zijn aantreden als
Hoofd Inkoop. Er waren op dat moment
nogal wat zaken die hij voor verbetering
vatbaar achtte. Zoals: de organisatiestruc
tuur en de definitie van de inkoopvisie en
strategie. Maar bovenal wilde hij mede
werkers met de juiste opleiding en de
middelen om op een professionele
manier de inkoopfunctie inhoud te geven.
Om een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan het bedrijfsresultaat, moesten
vastgeroeste inkoop-ideeën wijken voor
één wereldwijde strategie die lokaal
wordt uitgevoerd.

Juiste mensen
Omdat Trommelen de juiste perso

nele bezetting als de belangrijkste succes
factor beschouwt, maakte hij allereerst
werk van het opzetten van een inkoopor
ganisatie met goed opgeleide mensen met
de juiste business-oriëntatie. Met de
steun van Gerard Kleisterlee trok hij vijf
getalenteerde medewerkers aan, die
samen de Purchasing Management
Development Pool zouden vormen.
Inmiddels is deze groep alweer ver
nieuwd, door het vertrek van Derek

Wallace naar Ottawa en Rutger
Theunissen naar de PTE, waar zij nu als
Purchasing Managers werkzaam zijn.
Trommelen acht het een goede ontwik
keling dat inkoop, tot nu toe een 'man
nenaangelegenheid', inmiddels versterkt
wordt met vrouwen in leidinggevende
posities.

Slimmere structuur
Behalve de bezetting moest ook de

inkoopstructuur veranderen, aldus
Trommelen. 'Het was hoog tijd voor het
definiëren van wereldwijd gecoördineer
de afspraken die lokaal uitgevoerd zou-

den worden. Dit lukte door het opzetten
van de multifunctionele 'Competence
Teams' met een interregionale participa
tie. Op deze manier vormt inkoop, met
ontwikkeling, kwaliteit en productie een
team dat verantwoordelijk is voor de
definitie van de beste inkoopstrategie.
Uitvoering loopt onder meer via lokale
Sourcing Teams. Zelf voert Trommelen

I I

Ton Trommelen

het Competence Team aan voor glas.
'Op deze manier hoef ik het niet te laten
bij het prediken van een missie, maar ben
ik zelf actief betrokken bij het operatio
nele proces.' Dankzij de invoering van
deze teams is de inkoopfunctie deel gaan
uitmaken van het businessproces. En dat
is volgens Trommelen, ook precies de
plaats die inkoop toekomt. 'In de ideale
situatie houden inkopers zich meer met
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strategische en initiële inkoopactiviteiten
bezig, dan met operationele inkopen. Wil
je meer nieuwe producten sneller op de
markt brengen, dan is vroegtijdig contact
met de leverancier heel belangrijk.' Ook
de PPD en de PTE zijn inmiddels over
tuigd van de voordelen van een adequate
inkoop organisatie, getuige de verande
ringen binnen de inkoopgroepen van deze
organisaties.

Goede balans
Naast de wereldwijd gestuurde

Product Related-inkoop, zijn er de lokale
inkoopactiviteiten die horen tot de Non
Product Related-portefeuille. Volgens
Trommelen zijn daar de afgelopen jaren
significante be~paringen behaald in het

kader van de

OCOO (Other

Costs of 5
Organisation)
verbeteringsactie.
Uit interne
benchmarks

uitgevoerde door
Corporate
Purchasing &
Forwarding blijkt
dat inkoop van
BG Display
Components een
slanke organisatie
is met lage kosten
die qua perfor
mance echter

mede de ranglijst
aanvoert. Toch is

er nog verbete
ring mogelijk en
noodzakelijk,
meent
Trommelen.

'Vergelijk je ons
met de beste inkooporganisaties ter
wereld, dan zitten we op zo'n 70 procent.
Niet slecht, maar we hebben toegezegd
om ook in inkoop binnen één à twee jaar
de stap naar wereldklasse te zetten. In
ons streven naar een betere leveringske
ten dan die van onze concurrenten, zullen
we werken aan een goede balans tussen
eigen- en uitbestede activiteiten.'



Gevaarlijke verkeerssituatie
Zwaanstraat hopelijk eind dit
jaar opgelost

Op de Zwaanstraat tussen complex R en T vinden regelmatig verkeerson
gevallen plaats. Een te hoge snelheid en onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn
hier de oorzaak van. Mede dankzij de inspanningen van Ton van der Horst
(hoofd afdeling Plant Engineering) en Leo Ringeling (hoofd Bedrijfsbeveiliging)
wordt deze verkeersonveiligheid nog eind dit jaar door de gemeente Eindhoven
aangepakt.

I

'De verkeerssituatie net buiten de

poort van complex R is zeer onoverzich
telijk', vertelt Ton van der Horst. 'Auto's
die op de Zwaanstraat staan te wachten
om linksaf complex R op te gaan, ontne
men het zicht van de overige verkeers
deelnemers. Bovendien halen automobi

listen die haast hebben, de rij wachtende
auto's rechts in. Als er aan de rechter

kant auto's geparkeerd staan, levert dit
levensgevaarlijke situaties op. Om deze
reden heeft de gemeente Eindhoven het
parkeerverbod op deze plaats op ons
verzoek 50 meter verplaatst.'

Leo Ringeling op het 'nieuwe' zebrapad.

Kruising Zwaanstraat-Halve
Maanstraat

Een ander onoverzichtelijk én zeer
gevaarlijk punt op de Zwaan straat is de
kruising met de Halve Maanstraat.
'Omdat deze kruising nauwelijks opvalt,
hebben automobilisten op de Zwaan
straat niet in de gaten dat zij voorrang
moeten verlenen aan het verkeer dat uit

de Halve Maanstraat komt', legt Leo
Ringeling uit. 'Op dit punt hebben al ver-

schillende verkeersongevallen plaatsge
vonden, waarvan enkele met zwaar licha
melijk letsel.' Eind dit jaar wordt deze
gevaarlijke kruising verplaatst. De Halve
Maanstraat komt dan haaks op de
Zwaan straat te staan. Bovendien worden

vlak vóór en na de kruising twee vlucht
heuvels geplaatst. Deze nieuwe kruising
maakt de verkeerssituatie volgens Van
der Horst niet alleen overzichtelijker hij
verwacht ook een positieve invloed op
het snelheidsgedrag. 'De automobilist ziet
nu duidelijk dat hij een kruising nadert en
zal dus gas terugnemen. Dit wordt nog

versterkt door de twee vluchtheuvels die

in het midden van de weg worden
geplaatst.' 'Niet alleen voor de automobi
listen, maar zeker ook voor de voetgan
gers betekent deze nieuwe maatregel een
duidelijke verbetering', voegt collega
Ringeling eraan toe. Medewerkers die
met de trein of het Vipre-vervoer komen,
kunnen nu met een gerust hart de
Zwaan straat oversteken, maar goed uit
kijken blijft natuurlijk wel geboden.'
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Snelheid op complex omlaag
Niet alleen buiten het complex,

maar ook op het complex wordt door
een groot aantal automobilisten nog veel
te hard gereden. '70 Kilometer per uur in
plaats van de toegestane 30 km/uur is
geen uitzondering', vertelt Leo Ringeling.

'Veel mensen beseffen niet dat de

Wegenverkeerswet niet alleen op de
openbare weg, maar ook op ons Philips
terrein van toepassing is. Net als in een
woonwijk mag hier niet harder dan 30
km per uur worden gereden. Om de
snelheid op de "hoofdweg" op complex R
te temperen, hebben we bij de ingang een
woud van "30-km bordjes" geplaatst.
Verder is na de eerste kruising een zebra
pad aangebracht. Automobilisten moeten
hun snelheid nu aanpassen waardoor
voetgangers veilig over kunnen steken.
Om automobilisten te "dwingen" zachter
te rijden, hebben we ook aan drempels
gedacht, maar deze leverden voor hef
trucks en vrachtwagens teveel problemen
op.'
Ringeling is tevreden over de tot nu toe
genomen maatregelen. 'Als echter blijkt
dat ook deze niet afdoende zijn, zullen
we strenger moeten gaan optreden.' Wat
dit inhoudt, wil hij niet kwijt. Wel bena
drukt hij dat het niet de bedoeling is dat
de bewaking als politie-agent gaat funge
ren. 'Uit het oogpunt van verkeersveilig
heid, is het gewoon belangrijk dat ieder
een zich aan de regels houdt. Vorig jaar
zijn er op ons complex nog zestien kleine
aanrijdingen geweest. Dit aantal kan vol
gens ons nog best omlaag.'



Reactie op artikel 'Terrein restmaterialen omheind'

Ingezonden brief

A.P.

vonden een aanwijzing die leidde naar
de dader, een medewerker van firma
Van Schijndel, dus toch een vreemde
zak. U begrijpt natuurlijk wel dat deze
'heer' nooit meer zo'n zak mee naar

Philips zal nemen. Let wel, kosten, tijd
noch moeite zullen worden gespaard bij
een mogelijk volgend zak-incident. Een
andere 'heer' die vier vuilniszakken
mee naar binnen bracht heeft deze ook

weer meegenomen, want:
ZAKKEN 'IN' - ZAKKEN 'UIT'.

Zak
De titel van deze brief is niet

bedoeld als een scheldwoord! Men kan

er echter wel problemen mee krijgen.
Dat ondervond een 'medewerker' van

DCE. Hij deponeerde zo'n zak in een
afvalcontainer op complex R. Dit had hij
niet moeten doen. Toen een medewer

ker van bedrijfsbeveiliging constateerde
dat betreffende zak geen Philips zak
was maar een andere zak gingen de
poppetjes aan het dansen of liever
gezegd aan het zoeken.
Medewerkers van de sAs de heren
Remmen en Braken lieten zich niet

remmen en braken de zak open en

Nieuwe Philips Cybertube
schittert op IFA

•

De IFA-stand van Philips Display Components met de 'Cybertube in front'. Als blikvanger op de

voorgrond een authentieke Har/ey Davidson.

Tijdens de IFA, die plaatsvond
van 30 augustus tot 3 september jl.,
onthulde Philips Display Components
haar nieuwste merk: de Cybertube. De
naam Cybertube is gereserveerd voor
alle Real Flat (RF)-buizen, die in de
toekomst op de markt worden
gebracht. Op de IFA toonde Display
Components in een prachtig ingerich
te stand de 32"WS RF Cybertube.
Deze volledig vlakke beeldbuis is afge
lopen mei in Aken in productie
gegaan.

De naam Cybertube is bedacht om
een duidelijke link te leggen met de digi
tale toekomst, met name op het gebied
van digitale TV. De benaming Cybertube
legt tevens een link met andere toekom
stige TV-toepassingen, zoals bijvoorbeeld
web-TV. Met de introductie van de

Cybertube wil Philips proberen het grote
succes van de Philips Black Line te evena
ren en zelfs te verbeteren. Een groot
schalige reclamecampagne met opvallende
posters, mousepads en ander promotie
materiaal moet de nieuwe Cybertube tot

een begrip in de beeldbuizenmarkt
maken. Voordelen als Real Flat, Digitaal
en Multimedia worden hierbij als Unique
Selling Propositions ingezet.

De nieuwe Cybertube.
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Dertig DC-ers nemen deel aan Halve Marathon Eindhoven

'Lopen leuke vorm van verslaving'

"I; "I ~ BEDRIJVfNLOOP
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De De-deelnemers aan de Halve Marathon Eindhoven.

Voor de 16-de keer vindt dit jaar in Eindhoven de Halve Marathon plaats.
Ook Display Components is op 10 oktober met dertig deelnemers voor de acht
ste keer van de partij. De vijf snelste lopers vertegenwoordigen DCE in de
Bedrijvenloop. In Beeld sprak een aantal weken voor dit sportieve evenement
met een aantal lopers én de organisatoren over de voorbereidingen, de verwach
tingen én de kick van het lopen.

Wegens ziekte en blessure konden
Koen Joosse en Boike Kropman, de
twee snelste lopers van het bedrijven
team, niet meelopen. Boike werd ver
vangen door Frans Noyen. Het bedrij
venteam eindigde toch nog op de
IO-de plaats. Gefeliciteerd heren!

Laatste nieuws!

Helemaal kapot
Over de sfeer tijdens de

Eindhovense Marathon zijn de geïnter
viewden het roerend met elkaar eens.

'Het is een van de gezelligste loopfestijnen
die ik ken', vertelt Hendriks. 'Als ik bijna
bij de finish het Stratumseind op loop en
al die juichende mensen zie', krijg ik,
ondanks de enorme vermoeidheid, vleu

geltjes.' Weltens kent dit gevoel helaas
niet. 'Het laatste kwartier ben ik echt

helemaal kapot. Ik loop dan nog puur op
karakter. Op dat moment denk ik altijd, ik
doe nooit meer mee. Maar de volgende
keer ben ik gewoon weer van de partij.'
In tegenstelling tot andere jaren nemen er
dit keer geen vrouwen aan de Halve
Marathon deel. Ook de lopers uit Aken
en Sittard lieten het dit jaar afweten.
'Jammer', vinden de organisatoren, 'want
hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus als
je volgend jaar onze gelederen wilt komen
versterken, aarzel dan niet, blijf trainen en
meld je volgend jaar aan als de aankondi
ging weer op de borden hangt.'

Vochtverlies
Ondanks de goede voorbereidingen,

blijft elke wedstrijd spannend. 'Ik zorg
altijd dat ik ruim op tijd ben', vertelt
Weltens. 'Je moet namelijk zorgen voor
een goede plaats in het startvak. Als je te
ver vooraan staat, word je meegezogen
en als je weer te ver achteraan staat,
word je juist tegengehouden.' Ook het
weer kan invloed hebben op de sportieve
prestaties. Van der Donk is een echte
mooi weer loper terwijl Hendriks en
Weltens juist de voorkeur geven aan een
graad of 15 met een koel briesje. 'Als het
warm is, verlies je ontzettend veel vocht',
aldus Weltens. 'Per wedstrijd raak ik
zeker drie kilo aan vocht kwijt.' Voor de
eindtijd is dit geen goede zaak. 'Vijf pro
cent vochtverlies betekent twintig pro
cent prestatieverlies', rekent hij uit.

Top 3
De allereerste keer dat DC deelnam

aan de bedrijven loop, eindigde zij op de
eerste plaats. De tweede keer veroverde
het DC-team de tweede plaats, maar
daarna werden de resultaten minder.

'Eigenlijk hebben we nooit slecht gepres
teerd', vindt Daamen. 'Wij zijn nog nooit
boven de twintig geëindigd. En dat is
zeker geen slechte score met een gemid
delde van tachtig teams.' De verwachtin
gen voor de komende Halve Marathon
zijn hoog gespannen. Daamen denkt dat
DC dit keer zeker bij de eerste tien zal
eindigen. Van der Donk is nog optimisti
scher gestemd. 'Een plaats in de top 3
moeten we dit jaar zeker kunnen halen.
We hebben wederom goede lopers en
met name van nieuwkomer Boike

Kropman (PPD) hebben we hoge ver
wachtingen.' Naast Harry en Boike nemen
dit jaar ook Sjaak Janssen (PTE), André
van de Putten (PPD) en Koen Joosse
(PPD) aan het bedrijventeam deel.

niet mee. 'Maar van de gezellige sfeer hoef
ik gelukkig niets te missen', lacht Van der
Donk. 'Omdat ik zorg voor het busje, de
kleding, de startnummers en andere
benodigdheden ben ik op de dag zelf van
's ochtends vroeg tot laat in de middag
van de partij.'

stress, maar inmiddels is het een pure
verslaving', aldus Weltens. 'Als ik niet een
paar keer per week kan rennen, loop ik
tegen de muren op.' Ook voor equipment
manager PTE, Ben Hendriks, is deze tak
van sport een goede uitlaatklep. De PTE
er rent al meer dan vijftien jaar. 'Voordat
ik last kreeg van blessures liep ik zeker
zes halve marathons per jaar', vertelt
Hendriks. 'Nu loop ik wat rustiger en nog
"maar" drie marathons per jaar.'

Organisatie
Ben Hendriks neemt samen met

Design Engineer Paul Daamen (PPD) en
Project-Assistent RF-buizen Henk van der
Donk (PPD) de organisatie van de Halve
Marathon voor DC voor zijn rekening. 'Ik
regel voornamelijk het financiële gedeelte',
vertelt de PTE-er. 'Paul Daamen zorgt
voor de organisatie en coördinatie en
Henk van der Donk is verantwoordelijk
voor het facilitaire stuk.' Zowel Paul als

Henk lopen dit jaar zelf vanwege blessures

Harry Weltens, trainingscoördinator
bij de PPD, loopt al vanaf de eerste keer
mee. Eén keer als recreatief loper en
zeven keer als deelnemer aan de

Bedrijvenloop. Hardlopen is voor de PPD
er dé perfecte manier van ontspanning. 'Ik
ben begonnen omdat ik veel last had van

I
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