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Manager Cor van Otterloo:

Spectaculaire groei PTE
kwestie van BG beleid

De orders van de PTE overstijgen het komende jaar met maar liefst vijfhon
derd procent de cijfers in het 4 jarenplan, het Strategie Review. De PTE gaat geen
80 à 90 miljoen doen, maar zo 'n 410 miljoen gulden. Deze bijstelling vraagt van de
PTE een ongekende flexibiliteit. Hoe verklaart PTE manager Cor van Otterloo
deze spectaculaire toename? Heeft de PTE het zo geweldig gedaan, of heeft het
BG management de zaken verkeerd ingeschat? 'Uiteraard hebben we het geweldig
gedaan', glimlacht Van Otterloo. Om vervolgens serieus uit te leggen dat de PTE
al/een invulling geeft aan de gewijzigde koers van het BG management.

Manager PTE Car van Otter/aa (links) en Ruud Gilin van de nieuwe afdeling Order Management.

De aangepaste ondernemingsstrate
gie van de BG richt zich naast product
Ieadership op een forse investering op het
gebied van de grotere buisafmetingen
(jumbo's). De BG heeft zich duidelijk uit
gesproken vóór versterking van de positie
van TVT. Display is het kernelement van
het highvolume electronics beleid van
Philips. Het streven is om het huidige
marktaandeel van jumbo in geld uitge
drukt naar 25% te vergroten met behoud
van het totale marktaandeel van 18%. 'We

zullen moeten werken aan uitbreiding en
herallocatie van de capaciteit', stelt van
Otterloo. 'Vertaald naar de PTE betekent
dit een zeer sterke toename van het

takenpakket. Zo zullen er onder meer
nieuwe lijnen moeten komen om te kun
nen voldoen aan deze groei in het jumbo
segment; deze lijnen moeten ook type
flexibel zijn.' Op dit moment is er reeds
sprake van twee large/jumbolijnen in Hua
Fei en twee in Mexico. Bovendien komt

er nog een TVT/CMT productielijn in
Lebring. Van Otterloo vindt de toegeno
men werkdruk niet echt bezwaarlijk. 'Het
houdt ons zogezegd van de straat.'

Ondernemingsgeest
'Je kunt wel stellen dat deze vervijf

voudiging val'fons budget een heel geregel
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Redactioneel
Beste Lezer,

De afgelopen drie jaren heb ik mij vooral bezig
gehouden met het verbeteren van de PPD. Per
I maart ga ik Philips verlaten en ik wil u bekennen

dat ik dit een zeer plezierige en leerzame tijd heb
gevonden.

Wat altijd gebleven is, is mijn verbazing over hoe
wij zaken aanpakken binnen De. Het lijkt wel of
we er een groot plezier aan beleven om de dingen
die ons te doen staan enorm complex te maken.
Ogenschijnlijk simpele acties en projecten leiden
tot een veelheid van workshops, presentaties,
sessies, tigerteams, meetings etc. om te komen tot
'hoe wij het aan gaan pakken'.

Helaas, het zal voor u herkenbaar zijn, sterven
deze met zorg bereide actieplannen vaak een stille

dood of ze slepen zich met een slakkengang voort.
Wat ik me dan afvraag is: waarom gebeurt dit
nou? Misschien vinden we het project niet meer

belangrijk, er is niemand meer die ernaar vraagt,
we hebben het te druk, het draagt nièt genoeg bij
of haalt het streven naar consensus de vaart eruit?

Het mooie is natuurlijk dat we dit soort over
wegingen ook vooraf kunnen maken met als
gevolg dat we eerder nee zeggen tegen een
project of een activiteit. Ik denk dat we hierdoor

veel meer afmaken in minder tijd! Dus mijn credo:
Zeg maar nee, dan krijg je er twee, toevallig'

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Jos Hens

met zich meebrengt. Het is een kwestie
van afspraken maken met leveranciers,
zorgen dat ontwerpen en tekenpakketten
op tijd klaar zijn en ook de klant moet het
ermee eens zijn.' Ruud Gilin, eerste man
voor industrial engineering en organisatie,
geeft vanaf I januari inhoud aan de nieuwe
afdeling Order Management (OM) die de
orderstroom door de organisatie bege
leidt. De afdeling OM dankt haar bestaan
aan het feit dat eerder de taken verspreid
zaten op een aantal plaatsen. Het is de
taak van de opvolger van Erik Jan Dik om
deze taken te stroomlijnen en ervoor te
zorgen dat alle partijen soepel met elkaar
samenwerken. 'Begrip voor elkaar en de
klant en respect voor de concurrenten is
al een stap in de goede richting', stelt
Gilin. 'Ook vragen wij ondernemingsgeest
op alle niveaus.' In december kwam een
deel van de PTE drie dagen bij elkaar om
tijdens de Workshop Workload PTE
2000 de actieplannen te ontwikkelen om
het werk verzet te krijgen. Sectieleiders,
designmanagers, projectleiders en een
aantal mensen van de afdeling realisatie
kwamen bijeen om de stappen vast te leg
gen en basisafspraken te maken met
betrekking tot de design- en bouwcapaci
teit.

Samenwerking PPD
De orderstroom is een kant van het

verhaal, maar de realisatie is minstens zo

belangrijk. Van de PTE vraagt dit meer

partnerships, meer uitbesteden en meer
lijnen met eenzelfde ontwerp. Van
Otterloo: In de toekomst streven we

ernaar om één keer te designen en dan
dezelfde lijn vaker te leveren. Jan
Verhagen, opgesteld voor manufacturing
improvement en system integration, is
verantwoordelijk voor een stuk onder
steuning naar de fabrieken om de gelever
de machines goed te koppelen tot een
productielijn. Op het gebied van manufac
turing technology zorgt Guus Boshouwers
voor innovatieve oplossingen voor ver
betering van het manufacturing proces. In
nauwe samenwerking met de PPD maakt
hij nieuwe producttechnologieën mogelijk.
Op het gebied van improvement streeft
Verhagen naar een maximale output uit
de geïnstalleerde equipment door ver
betering van de machinebeschikbaarheid,
door verbetering van de procesopbreng
sten en een vergroting van de snelheid.
Dit gebeurt aan de hand van analyse en
verbetering van de equipment en het
productiesysteem en door de uitwisseling
van oplossingen tussen de IPC's. De feed
back naar de ontwerpers mag niet verge
ten worden. Daarnaast is Verhagen lidvan
de TPM (Total Productive Maintenance)
groep, die de IPC's ondersteunt tijdens de
introductie. TPM houdt zich verder bezig
met het mogelijk maken van ongestoorde
productie zonder uitval. Opdat machines
altijd beschikbaar zijn en zodanig lopen
dat de processen goed verlopen.

COLOFON
Redactieraad

Ton Danes REp; Jos Hens (vz) RAF 5;
Marijke van Herk RF 1;

JooP Nagelkerke GDE TZ 2;

Herman Nortier RAD 11/2; Frans Sanders RA Up.

Ontruimingsleiders nemen
'hesje' in ontvangst

Redactiesecretariaat

Iris van Gestel RA U 1, 87304

Correspondenten

Guus van Dortmont RAU p;
Jan Hermans TZ p; Peter van den Hurk RA;

André Jansen PPD RAF 1;
Hans van Oeffelen PPD RAF 2.

Jos Rijnders PPD RO,

Leo Ringeling SecurHy RA W,

Jan van Rooij, PTE, RAU 1/2;
Huib Scheffers RF p; Fred de Schrevel L WB;

Roger Seys (vz) OR RE p; Ivo Vandormael RE p;
Jack de Wit RO, Diem Wolff RAD p.

Journalistieke productie

Désiree Meijers en Marion van den Moosdijk,
Eindhoven, 040·2124499

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVision Veldhoven

Fotografie
Ber van der Vleut

Tijdens een
themabijeenkomst voor
ontruimingsleiders
november jl. kreeg
Wilbert van der Eijk (links
op foto) van Leo Ringeling
(hoofd Bedrijfshulp
verlening) symbolisch het
eerste 'ontruimingshesje'
uitgereikt. Daarna
mochten alle ontruimings
leiders een exemplaar
van dit geel/groen
fluoriserende kledingstuk
in ontvangst nemen.
Dankzij dit hesje is het
bij een eventuele ontrui
mingsactie duidelijk te
zien wie de leiding heeft.
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Manager LFD Gildas Sorin:

Plasmabuis maakt iedere dag
vorderingen

Gildas Sorin is sinds oktober 1998 manager Large Flat Display (LFD) binnen
de BG Display Components. Vanaf dat moment stond vast dat Philips zich bij LFD
zou focussen op Plasma Display Panel (POP). In een PDP- of plasmabuis wordt
het licht door middel van een plasma opgewekt. Sorin heeft hoge verwachtingen
van deze buis. Zeker als Philips er in slaagt een geschikte partner te vinden, in
bezit van industriële expertise en een pilot/ijn. Voor wat betreft de technologische
kennis is er volgens elektrotechnisch ingenieur Sorin geen betere dan Philips.
'Noem een probleem, en Philips heeft er ooit onderzoek naar gedaan.'

Sorin deed gedurende 21 jaar
ervaring op bij Thomson, waar hij zich de
laatste twee jaar vooral bezighield met
plasma en LCD. In de vier jaar daarvoor
was hij verantwoordelijk voor Semicon
ductors. Het is vooral deze leerschool die

hem bij de plasmabuis goed van pas komt,
zegt hij. Maar liefst 50% van de plasma
module bestaat uit elektronica. Binnen

Thomson zocht hij telkens om de paar
jaar weer een nieuwe uitdaging. Bij dit
snel groeiende bedrijf was de situatie
steeds anders en deden zich steeds nieu

we kansen voor. De plasmabuis betekent
voor hem opnieuw zo'n geweldige uitda
ging. Philips heeft echter een totaal andere
historie en cultuur dan Thomson, die

Sorin soms aangenaam verrast. 'Zo heb
ik mij echt verbaasd over de enorme
hoeveelheid expertise en know how die
hier in huis is op allerlei gebied. Je kunt
het zo gek niet bedenken of er is een
onderzoeksrapport van.'

Hoogste kwaliteitseisen
Het moeilijkste bij de plasmabuis is

om het licht exact op een bepaalde plek
te laten vallen. Bijeen 50" buis zijn er
3 miljoen spots die gemiddeld 25 plaatjes
per seconde verwerken. Hoewel het om
ontzettend veel puntjes gaat, registreert
het menselijk oog de geringste afwijking
ogenblikkelijk, weet Sorin. 'Afwijkingen
geven lichtpuntjes op een donkere achter
grond, hetgeen onacceptabel is.' Om zo'n
buis een perfecte beeldkwaliteit te geven,
is een zeer nauwkeurige zaak. Dit vraagt
om product en proceskennis inclusief
elektronica van heel hoge kwaliteit. Maar
ook om een andere reden moet de buis

aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Omdat, anders dan in een gewone buis
waar de elektronica wordt aangestuurd
door een vervangbaar kanon, de buis
module bij een plasmabuis bestaat uit één

geheel van glas en elektronica. De direct
yield moet derhalve dus meer dan uit
stekend zijn.

Gildas Sorin ziet plasmabuis als aanvulling

op topsegment huidige buizenaanbod.

Huisvesting
Sorin heeft alle vertrouwen in de

slagingskansen van het plasma-project.
'Philips is een sterke OEM-producent, met
sterke innovatieve oplossingen voor plas
matechniek. Bovendien leiden de ideeën

van de mensen tot significante kostenbe
sparingen. Ook bieden het huidige kleine
volume, de speciale materialen zoals glas
en de complexe elektronica toekomstige
kansen voor lagere productiekosten. Zo
kan vervanging van het speciale glas door
gewoon vensterglas en elektronica met
een betere performance leiden tot een
kosten reductie van maar liefst 50%. De

plasmaset kost daardoor straks geen
tienduizend euro meer, maar nog slechts
3.000. Ook de nauwe samenwerking met
Semiconductors ziet Sorin beslist als een

gunstige factor. Minder te spreken is Sorin
over de industriële expertise binnen
Philips met betrekking tot LFD. Inmiddels
worden er wel proeven gedaan met 8"
buisjes, maar een echte pilotline voor
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proeven, zou prettig zijn. Een eigen lijn is
niet noodzakelijk, vindt hij. Een partner
met kennis van zaken en een pilotcapaci
teit van 2000 stuks is echter welkom.

Ook de huisvesting van de LFD-groep kan
beter, volgens Sorin. Nu zitten de 50
LFD-medewerkers verdeeld over drie

complexen en zes gebouwen. In een
ideale situatie zou hij beschikken over
3500 m' inclusief een clean room van
1000 m' van de klasse 1000. Dit is

schoner dan een buisomgeving, maar
minder schoon dan een semi-conductor

omgeving. Waar deze ruimte zal zijn,
maakt hem niet uit.

Marktklaar in 200 I
Sorin's strategie is er de komende

jaren op gericht om door partnership te
zorgen dat het investeringsrisico gedeeld

wordt, dat er sprake is van synergie bij Ide ontwikkeling en dat samenwerking zal
leiden tot versnelling van de time-to-
market voor Philips. Sorin denkt dat als
Philips met een plasmabuis op de markt
komt in 200 I, de tijd precies rijp is. Te
vroeg zoals bij Fujitsu, is niet gunstig.
Voordat de markt er rijp voor is, is de
technologie alweer verouderd. Te laat op
de markt komen is uiteraard ook niet

best. Sorin is ervan overtuigd dat Philips
erin slaagt om in 200 I met een betaal-
bare, uitontwikkelde plasmabuis op een
markt te komen die er klaar voor is. Is dit
niet wat ambitieus? Sorin vindt van niet.

'We maken iedere dag vorderingen.'

Plasma geen bedreiging voor
jumbo

In aantallen bedraagt de plasma
markt in 2005 zo'n 2,2 miljoen buizen en
ongeveer 10 procent van de jumbomarkt,
verwacht Sorin. In geld uitgedrukt zal de
plasmamarkt de jumbomarkt echter
evenaren. Ongeveer 80 procent van de
markt is bestemd voor de consumenten

en de rest voor de professionele markt.
Toch ziet Sorin de plasmabuis niet als een
bedreiging voor het huidige buizenaanbod.
'Het is een aantrekkelijke aanvulling aan
het topsegment waarbij je een vergelijking
kunt maken tussen de CRT die steeds

platter werd. Bij de Real Flat zie je deze
natuurlijke evolutie ook.'



Rennyvan den Heuvel begeleidt opzetten Arbomanagementsysteem

'Alsof ik niet weg ben geweest'

Innovation Week 2000: PPD en PTE
presenteren samen projecten

Arbocontactpersonen en andere betrokkenen tijdens de presentatie door de KEMA. Vierde
van links Renny van den Heuvel.

Als je hem over het terrein ziet lopen, lijkt het net alsof hij nooit is weg
geweest. Toch heeft veiligheidskundige Renny van den Heuvel de afgelopen vier
jaar niet bij DCE, maar bij Philips Semiconductors in Nijmegen gewerkt. Juni van
dit jaar keerde hij terug naar onze plant. Om het Arbomanagementsysteem op
te zetten en de veiligheidsactiviteiten te herstructureren. Inmiddels functioneert
de afdeling Veiligheid weer als vanouds.

Arbocontactpersoon
Voordat DCE op kan voor het

1800 I-certificaat, moet nog een berg
werk worden verzet. Hiervoor heeft

Renny samen met de KEMA een traject
van één jaar uitgezet. Verder zorgt hij
voor de coördinatie en rapportage aan
het management. 'Maar het eigenlijke
werk, het opstellen van het handboek,
moet door de divisies zelf worden

gedaan', aldus de veiligheidskundige. 'Elke
divisie gaat hiervoor een eigen Arbo
contactpersoon (ACP) aanwijzen. De
ACP-er krijgt de bevoegdheid en de mid
delen om dit, samen met een door hem

te vormen werkgroep, voor zijn divisie
uit te voeren. Tot nu toe zijn de Arbo
contactpersonen twee keer bij elkaar
geweest. 'Op dit moment valt over het
verloop van het proces dus nog niet veel
zeggen', besluit Renny. 'Maar in een later
stadium komen we hier in "In Beeld"

zeker op terug.'

de KEMA is opgesteld. Om aan deze
norm te kunnen voldoen, moet een aan
tal zaken volgens een bepaald stramien
worden vastgelegd. Het beleid op het
gebied van arbeidsomstandigheden wordt
centraal vastgelegd in overleg met de OR.
Afgeleid daarvan stelt elke divisie haar
eigen handboek op. In dit handboek geeft
de divisie aan hoe zij het Arbobeleid gaat
invullen, welke planning zij hierbij
nastreeft en hoe zij deze zaken gaat
implementeren, uitvoeren, controleren
en corrigeren. Deze verbeterplannen
worden vervolgens weer beoordeeld
door het management. Op deze wijze
vindt een proces van continue verbete
ring plaats.' Net als bij ISO en milieu kan
ook met deze norm een certificaat wor

den gehaald. De KEMA noemt dit het
1800 I-certificaat.

de PTE. Ook waren er ditmaal geen
klanten uitgenodigd, maar was het louter
bedoeld voor 'eigen volk'. Het enthou
siasme van de medewerkers was er niet

minder om. Tot besluit was er zaterdag
26 februari nog een Open Dag voor fami
lieleden, die uitstekend werd bezocht.

Tijdens de Innovation Week die dit
jaar gehouden werd van dinsdag 22 tot
en met vrijdag 25 februari, presenteerden
de PPD en de PTE hun nieuwste en

spraakmakendste projecten. Anders dan
voorgaande keren ging het dit keer om
geïntegreerde projecten van de PPD én

I800 I certificaat
'Met de invoering van het Arbo

managementsysteem wil DCE haar
arbeidsomstandigheden op een meer
structurele wijze gaan beheersen en ver
beteren', legt Renny van den Heuvel uit.
'DCE hanteert hierbij de norm die door

moet een organisatie haar bedrijfsproces
sen beoordelen op arbeidsrisico's en
vervolgens maatregelen treffen om deze
risico's te voorkomen of in ieder geval tot
een minimum te beperken. Voorbeelden
van dergelijke maatregelen zijn arbeids
omstandigheden meenemen in de ont
werpfase, aanpassingen op ergonomisch
gebied, het uitvoeren van ongevallen
onderzoek, het houden van veiligheids
rondes en het opstellen van bedrijfsnood
plannen.

Arbo
Ondanks dat hij in Nijmegen met

veel plezier heeft gewerkt en zijn collega's
hem ook node lieten gaan, is Renny blij
dat hij weer terug is bij DCE. Naast zijn
oude vertrouwde taken heeft hij er nu
twee belangrijke nieuwe taken bij gekre
gen: het coördineren van alle Arbo
activiteiten binnen DCE en het opzetten
van het Arbomanagementsysteem. Niet
alleen op het gebied van kwaliteit en
milieu, maar ook op het gebied van
arbeidsomstandigheden heeft een organi
satie haar verantwoordelijkheden.
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet

Eind 1995 zei Renny DCE vaarwel
om in Nijmegen leiding te gaan geven aan
de afdeling Veiligheid & Milieu en de
bedrijfsbrandweer. In zijn afscheidsinter
view in In Beeld vier jaar geleden vertelde
Renny dat hij onder de indruk was
geraakt van de uitstraling van de Philips
plant in Nijmegen. Met name het dynami
sche karakter sprak hem aan. 'Semicon
ductors is heel anders dan DCE', legt
Renny uit. 'Ten eerste is het een produc
tie-omgeving waar continu wordt
gedraaid. En ten tweede bruist het van de
energie. De "bevolking" is vrij jong, erg
gemotiveerd, er wordt hard gewerkt, een
hoop geïnvesteerd en flink winst gemaakt.
Vergeleken met Semiconductors is DCE
maar een gezapige tent.'

I
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Vernieuwd Technology Trial Centre met klap op 'kop van jut' geopend

'TTC nu volwaardig onderdeel
van ontwikkelorganisatie'

In de anders zo lege hal op RAD I gonsde het op donderdagmiddag 13
januari jl. van de stemmen. Met een glas in de hand en geanimeerd pratend
wachten groepjes medewerkers op/de officiële opening van het vernieuwde
Technology Trial Centre (TTC). Op een levensgroot scherm worden beelden ver
toond van de oude proeffabriek en de ingrijpende verbouwing die de afgelopen
twee jaar heeft plaatsgevonden. Even na 15.30 uur heet Rob Renckens, afde
lingschefvan de Local Engineering Department (LED), alle aanwezigen welkom
en geeft vervolgens het woord aan Herman Nortier, manager TTC.

Met acht man sterk wordt TTC op symbolische wijze geopend.

Zichtbaar trots vertelt Herman

Nortier over de metamorfose die de

voormalige proeffabriek heeft ondergaan.
Na de herstructurering beschikt de PPD

met het TTC over een machinepark dat
zich kan meten met de wereldstandaard.

Proeven ten behoeve van de ontwikkeling
van producten, processen en machines

kunnen nu onder één dak plaatsvinden.
De machines zijn snel om te bouwen en

geschikt voor verschillende typen beeld

buizen. Hierdoor kan een grote diver
siteit aan proeven worden uitgevoerd.

Nortier nodigt in zijn speech alle ontwik
kelaars en engineers van de lPC's uit om

proeven reeds in een vroegtijdig stadium
van het ontwikkelproces in TTC te hel

pen ondersteunen. Als voorbeeld haalt hij
de 32"y Real Flat aan. 'De eerste samples
zijn hier succesvol aangelopen. Dit heeft

ons niet alleen veelleereffecten opgele
verd, maar ook het inzicht dat we zeer

snel kunnen reageren op de markt.' Tot
slot bedankt Nortier alle ontwerpers,
machineleveranciers, uitvoerders en PPD

en PTE-medewerkers die een bijdrage
hebben geleverd aan de herstructurering

van het TTC. 'Het was een prima voor-

beeld van een

hechte samen

werking tussen
PPD en PTE',

aldus de manager.

Innovatief
leiderschap

Na de

woorden van
Nortier is het

de beurt aan

Chief Technology
Officer Bernard
Cassanhiol om de

symbolische ope
ningshandeling te

verrichten. Geholpen door Marcel

Briggen. Patrick Merkelbach, Pim van
Yelzen, Floor Alberts, Wim Yerschuren
en Bert Ellen laat Cassanhiol een reuzen

hamer op de 'kop van jut' neerkomen.
Een groot doek valt naar beneden en ont
hult vier nieuwe buizen uit de RF-familie.

'Ook hier zien we dat alleen door een

juiste samenwerking goede resultaten
kunnen worden bereikt', lacht Cassanhiol.

'In mijn eentje had ik deze "kop-van-jut
missie" niet volbracht.' De CTO bena

drukt nog eens het belang van een sterk

innovatief leiderschap. Het nieuwe TTC
kan hieraan volgens hem een belangrijke
bijdrage leveren. 'Het TTC is geen proef
fabriek meer, maar maakt nu een vol

waardig onderdeel uit van de ontwikkelor
ganisatie.'

75% machines vernieuwd
Tijdens de 'borrel' na afloop vertelt

Rob Renckens over de gigantische her
structureringsoperatie die rond de Kerst

van 1997 van start is gegaan. 'We zijn
begonnen met het inkorten van de pomp

en het vernieuwen van de plakoven.
Yervolgens hebben we afgelopen zomer

zowel het frontend als het backend onder

handen genomen.' In het frontend zijn de
wasserij en het precoaten aangepast en

de matrixlijn, flowcoatlijn, vliezen en

opdampen volledig vernieuwd. In het
backend zijn de brand band en de afvonk
band vernieuwd. Daarnaast is een nieuw

CAM-systeem ingevoerd, waarmee
producten worden gevolgd, maar vooral
procesgegevens zichtbaar worden
gemaakt. De afdelingschef LED rekent uit
dat in totaal 75% van de machines is ver

nieuwd en de overige 25% is aangepast.

De totale kosten komen uit op ongeveer
II miljoen gulden. 'Het machinepark is

helemaal tip top', vertelt Renckens trots.
'En nu maar ons best doen dat zoveel

mogelijk ontwikkelaars met hun proeven
bij ons komen.'

Beeldpuntjes 000000 I •
Suggesties voor beeldpuntjes naar: Iris van
Gestel, RAU-I, kamer 134, tel. 87304,

e-mail: Iris.van.geste/@philips.com

• Display Components heeft de her

audit van de KEMA met vlag en
wimpel doorstaan. Op 20 december

jl. maakte de KEMA officieel bekend
dat het ISO-900 I certificaat met

drie jaar is verlengd.
• De Intranet site van Display

Components is volledig gerestyled.

De nieuwe naam luidt: pww.
display.philips.com

• De groep Yoke Rings van de

Business Group Advanced Ceramics
& Modules is met ingang van
I januari 2000 onderdeel geworden

van Display Components.
De groep valt onder de Display Key
Components organisatie.

• In verband met de toegenomen
bezoekersstroom naar de PTE

verloopt sinds I februari jl. de toe

gang tot RAU badge-gecontroleerd.
Sesilia Samuels is gemachtigd om

pasjes van de juiste toegangscode te
voorzien. RAU blijft met één

camera gecontroleerde deur open
voor derden.
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Bestuurder neemt OR-idee
mee in Governance Model

Voorzitter van de OR, Roger Seys (links) en Ivo van
Dormael, tweede secretaris en lid van de PR-commissie
van de OR.

Het Governance Model krijgt binnen OeE gestalte in een opdeling van de
huidige activiteiten in een ontwikkelstuk en een Sitestuk. Hoewel er in het
oorspronkelijke plan sprake was van twee compleet onafhankelijke bedrijven,
met twee ondernemingsraden en twee bestuurders, is beslist dat er geen twee
afzonderlijke raden worden geïnstalleerd. Oe huidige OR blijft in functie en
daarnaast wordt er een onderdelencommissie in het leven geroepen. 'Het is
goed dat de bestuurder dit voorstel van ons heeft overgenomen', aldus
Roger Seys, voorzitter van de OR.

I

'In principe had er voor de onder
nemingsraad geen Governance Model
hoeven te komen', stelt de voorzitter.
'Ergens hebben we die mening nog
steeds. In onze visie hebben we te maken

met één plant die aan de beeldbuis werkt,
oftewel in de ontwikkeling oftewel in de
productie. Wij zijn en blijven één club op
één plant met veel gemeenschappelijke
zaken zoals vakantieregelingen en ener
giegebruik.' Ivo van Dormael, tweede
secretaris en lid van de PR-commissie van
de OR is het met hem eens. 'Als OR kun

nen we het tij niet keren. Wij kunnen
alleen aangeven of er in de plannen van
de bestuurder verbeteringen mogelijk
zijn. We kunnen het beleid niet bepalen,
alleen bijsturen.'

GDE bij innovatie-stuk
Zo'n bijsturingspunt in het

Governance Model was bijvoorbeeld de

dubbele OR. Twee ondernemingsraden
achtte Seys niet wenselijk, juist omdat er
zoveel gemeenschappelijke zaken zijn.
Een opsplitsing zou derhalve niet erg
efficiënt zijn. Om nog maar te zwijgen
van een verdubbeling van het benodigde
aantal mensen. Een OR voor de gemeen
schappelijke items en een onderdelen

commissie voor het innovatie

stuk zou veel praktischer uitpak
ken. Ook wilde de OR de

Glasontwikkeling (GDE =.Glass
Development Eindhoven) van
complex T niet bij de Site
onderbrengen, maar bij het stuk
innovatie. De ideeën van de OR

werden netjes uitgewerkt door
het juridisch adviesbureau van
mr. De Jong en vervolgens
gepresenteerd aan plantmanager
Wilbert van der Eijk. Aan te
nemen is dat het voorstel goed
in elkaar zat, want het werd
helemaal overgenomen door de

bestuurder. Fijn toch? 'Zeker', lacht Seys.
'We krijgen wel eens vaker gelijk, maar
meestal niet zo gemakkelijk.'

Verdiensten Van Nes bekroond

Bloemen, geld en kunst voor
PPD'er van het jaar

Jan van Nes werd donderdag 23 december jl. tijdens de Evoluon meeting als
eerste PPO'er van het jaar in het zonnetje gezet. Voor Van Nes die al 33 jaar
kleurenbeeldbuizen voorziet van zijn vindingen, betekende deze huldiging een
stukje waardering voor zijn werk. Heel mooi vond hij dat de organisatie
'mijnheer Bathelt' had uitgenodigd om hem toe te spreken en de cadeaus te
overhandigen. Voor deze bijzondere buizenman zegt Van Nes een diep respect
te koesteren. Het mooist van alles vond Van Nes echter de reacties van zijn
collega's. Zij lieten hem stuk voor stuk weten helemaal achter zijn welverdiende
benoeming te staan.

De verkiezing van de PPD'er van
het jaar is een initiatief van PPD-manager
Wim Brouwer en Technology-as manager
Peter Wierenga. Net als de eerder

gekozen Innovator van het jaar, heeft de
PPD'er van het jaar de afgelopen twaalf
maanden veel impact op de PPD gehad.
Het is dus niet bedoeld als kroon op het
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complete oeuvre, maar uitsluitend voor
1999. Welke impact had Van Nes het
afgelopen jaar op de PPD? Van Nes: 'Ik
denk dat ik gekozen ben voor mijn werk
binnen het Architectuurteam en

Designteam voor Brighmess & Contrast
dat voor de 32" en de 29" aan de slag is
gegaan met de hoofdafspraken van het
Architectuur-team. De gezamenlijke
uitvinding van Seyno Sluyterman en mij
van de quadrupooi voor de 32" heeft
wellicht bijgedragen. Hierbij is de spoel
zodanig aangepast, dat het benodigde
schaduwmasker extra kromming krijgt in



Robert Bathelt (links) overhandigt Jan van Nes de cadeaus die behoren

bij de titel PPD-er van het jaar.

verticale richting zodat het sterker wordt

voor de valtest. Dit is vooral nodig bij de
nieuwe real flat buizen.

Teambuilding
Buiten de 'eer' ontving Van Nes bij

zijn uitverkiezing duizend gulden voor
zichzelf en tienduizend gulden om te
besteden binnen zijn werk. Hiervoor
bedacht hij dat het leuk zou zijn om iets
teambuilding-achtigs te doen voor de
Landing Exposure Group (LEG). Inmiddels
heeft Personeelszaken een enquête
gehouden onder de groep om de behoef
tes te inventariseren om op basis daarvan,
een passend programma samen te stellen.
Wim Brouwer vond dit idee zo aardig dat
hij heeft toegezegd een eventueel tekort
aan te vullen. Buiten het geld kreeg Van
Nes ook een bronzen plastiek, voorstel
lende een Derwisj (zoiets als een geest uit
een fles). Als matig kunstkenner moest hij
er even aan wennen bekent hij, maar hoe
meer hij ernaar kijkt, hoe meer hij er in
begint te zien.

Eigen gang
Het aparte van Van Nes is dat hij als

zoon uit een gezin met acht kinderen,
nooit een degelijke technische opleiding

op academisch
niveau heeft

gedaan. Hoe ver
klaart Van Nes

zijn succes op het
gebied van de
technologie? 'Het
mooie van Philips
is dat ik altijd de
kans heb gekre
gen om mijn eigen
gang te kunnen
gaan. Om te kun
nen werken zoals
ik wilde en met
wie ik wilde.' Die

spreekwoordelijke
eigengereidheid
werd ook door
de heer Robert

Bathelt gememo
reerd tijdens zijn toespraak. Al voegde hij
er wel aan toe dat Van Nes' geëmmer
uiteindelijk vaak terecht bleek.

Innovation Room toont laatste innovaties

Ad Leenaars, Tom Bergman, Wim Brouwer en Peter Wierenga (vlnr.)

tijdens de officiële opening van de Innovation Room.

Een expositieruimte waar ontwikkelaars van de PPD en PTE hun laatste
innovaties kunnen laten zien. Dat is de opzet van de Innovation Room op
RAF I. Technology Manager PPD Peter Wierenga nam de nieuwe expositie
ruimte op woensdag 12 januari jl. officieel in gebruik.

De Innovation Room staat los van

de eveneens op RAF I gevestigde
Demo-ruimte, waarin regelmatig nieuwe
product-concepten voor een aantal
dagen te zien zijn. 'We hebben onze
eigen ruimte willen inrichten die speciaal

gericht is op het
continu tonen van
de laatste innova

ties', vertelt

Wierenga. Omdat
het hier om tech

nologieën gaat die
vaak nog in een
pril ontwikkelsta
dium verkeren,

mag de Innovation
Room alleen door

"eigen" mensen
worden bezocht.'

In de door Philips
Corporate Design
ingerichte ruimte
staan de innova

ties op overzich
telijke wijze opge
steld. Blikvanger

van de huidige expositie is de Digitube,
een 28" WSRF monitor die ook als tele

visie dienst kan doen. 'Deze Digitube is
ons paradepaardje omdat de innovaties
van alle disciplines hierin verenigd zijn',
vertelt Wierenga. Naast de Digitube

schitteren ook andere innovaties zoals

een kathode die bij zeer lage spanning
werkt en een buis met extra kleuren

filter dat zorgt voor beter daglichtcon
trast.

Strenge selectiecriteria •
Een plaatsje in de Innovation Room

is niet voor alle ontwikkelaars wegge
legd. 'We hanteren strenge selectiecrite
ria', legt Technology Opportunity
Manager Tom Bergman uit. 'Het is een
eer als jouw innovatie wordt uitgeko
zen.' Tom Bergman regelde samen met
PPD-collega Remko Horne de inrichting
van de Innovation Room. 'De ruimte is

niet groot, maar veel bezoekers ervaren
dit juist als plezierig en zelfs als een
beetje speciaal', vertelt de PPD-er. 'Alsof
je een kijkje in andermans keuken mag
nemen. Door deze beperkte ruimte kun
nen we wel alleen kleine groepen bezoe
kers aan.'

Informatie
Ontwikkelaars die denken dat hun

innovatie in aanmerking komt voor de
Innovation Room, kunnen contact opne
men met Tom Bergman, tel. 82682.
Ook medewerkers die graag een kijkje
willen nemen in de Innovation Room

kunnen bij hem terecht.
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Calamiteitenoefening DCE voor herhaling vatbaar

Goede communicatiestructuur
van essentieel belang

Het is woensdagmiddag 8 december. Het calamiteitenteam van OCE en het
bellijstteam van de Central Gun Factory (CGF) wachten respectievelijk in de
kamer van Wilbert van der Eijk en Geert Valckx op de start van de eerste grote
calamiteitenoefening van OCE. 'Met deze oefening willen we de leden van de
calamiteitenteams leren hoe zij bij een calamiteit, waar sprake is van een
gebrekkige communicatie, de juiste beslissingen kunnen nemen', legt veiligheids
kundige Renny van den Heuvel uit. 'Calamiteiten gebeuren altijd onverwacht
en het verloop ervan is vaak niet te voorspellen. Een goede voorbereiding is
daarom onontbeerlijk.'

van een calamiteit. Ook is het belangrijk
dat duidelijk is wie het team leidt. De
leider bepaalt welke acties nodig zijn en
de overige leden moeten zijn beslissingen
opvolgen. Daarnaast moet het team een
notulist aanwijzen, die alle acties en de
resultaten van deze acties noteert. 'Door

alles op papier te zetten, houd je over
zicht', legt Renny uit. Ook het bij de hand

Het calamiteitenteam van DCE bespreekt de te ondernemen acties. V/nr. Ton van der Horst,

Karel Arbouw, Wi/bert van der Eijk en Kare/ Hey/en.

I

Stipt om 14.30 uur krijgen beide
teams de eerste opdracht uitgereikt. De
calamiteit vindt plaats in de millennium
nacht. Het is 24.00 uur en de brand
detectie in RA/RAD heeft die avond al

meerdere malen alarm gegeven. De
elektriciteit is uitgevallen en alle telefoon
lijnen en het GSM-verkeer liggen plat.
Brandweer en ambulance kunnen niet

komen en alle wegen in de directe
omgeving zijn verstopt. De deelnemers
zijn dus geheel op zichzelf aangewezen.

Portofoon
Het team van de CGF onder voor

zitterschap van Geert Valckx onderneemt
meteen actie na het lezen van het eerste
bericht. Jac Valkenaars, die betrokken is
bij de vrijwillige brandweer in zijn woon
plaats Heeze, gaat direct naar de bedrijfs
beveiliging in gebouw RAW om een
portofoon te halen. Door zijn werkzaam
heden bij de brandweer weet Jac precies
hoe hij met het apparaat om moet gaan.

Het calamiteitenteam van DCE met

Wilbert van der Eijk aan het roer, weet
niet dat bij uitval van het telefoonnet een
portofoon kan worden gebruikt en blijft
hierdoor ruim een half uur verstoken van
iedere vorm van communicatie met de
'buitenwereld'. Wel stuurt Wilbert van
der Eijk Ton van der Horst naar het
CGF-team om polshoogte te nemen en
acties op elkaar af te stemmen.

Dertien opdrachten
De oefening bestaat in totaal uit

dertien berichten waarin zeer summiere
informatie over de situatie wordt

gegeven. De opdrachten variëren van het
verzorgen van een gewonde medewerker,
het zoeken naar de oorzaak van de

brand, tot het verwijderen van een lastige
journalist. Om 15.15 uur is de oefening

ten einde. Na een interne evaluatie ver
zamelen alle deelnemers zich voor een

gezamenlijke evaluatie in de conferentie
kamer op RF p. Renny van den Heuvel
wijst er in de evaluatie op dat goede
informatie en communicatie bij een
calamiteit van essentieel belang zijn. 'Het
eerste dat je moet doen is het opbouwen
van een goede communicatiestructuur.
Hiervoor is, ingeval van uitval van de
telefoon, een portofoon onontbeerlijk.
Daarnaast moet je zorgen dat alle
communicatie via één centraal punt
verloopt, in ons geval de bedrijfs
beveiliging op RAW.'

Leerervaringen
Naast het belang van het opbouwen

van een goede communicatiestructuur
leverde de evaluatie ook nog een aantal
andere belangrijke leerervaringen op. Zo
moet het team altijd bij elkaar blijven, wat
er ook gebeurt. In een team is namelijk
alle specifieke kennis verzameld en deze
kennis is noodzakelijk voor het oplossen
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hebben van plattegronden van gebouwen
en installaties en een bedrijfsnoodplan
kan volgens de veiligheidskundige van
levensbelang zijn. 'Bij een calamiteit telt
elke seconde. Als je eerst op zoek moet
gaan naar plattegronden en dergelijke
verspil je kostbare tijd.'

Positieve reacties
De reacties van de deelnemers op

deze eerste grootse calamiteitenoefening
zijn overwegend positief. Wel geeft het
calamiteitenteam van DCE aan dat zij
problemen had om zich in de oefening in
te leven. Ook weten ze nu dat hun vier
man tellende team te klein is en zeker
met één of twee leden moet worden

uitgebreid. Ondanks enkele punten van
kritiek zijn alle deelnemers overtuigd van
het nut van de oefening. 'De oefening was
zeer leerzaam. De zaken die we nu fout

hebben gedaan, zullen ons geen tweede
keer gebeuren. Verder was het ook leuk
om te doen en zeker voor herhaling vat
baar', klinkt het unaniem.


