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F!T-team bereikt eerste mijlpaal

'Teamwork en open communicatie staan centraal'

ontstaan', vertelt Bas Zeper,
Strategie Planner & Demo
Manager F!T Project. 'De research
groep van Toon Holtslag heeft
eerst twee belangrijke technische
hobbels moeten nemen voordat

zij in het voorjaar van 2000 aan
kon tonen dat F!T zeker kans van

slagen heeft. Peter Wierenga,
Manager Technology Axis PPD
(inmiddels Director Research op
het Nat-Lab), overtuigde vervol
gens het MT van de voordelen van
deze nieuwe technologie. Vanaf dat
moment is het project in een
stroomversnelling geraakt. De eer
ste mijlpaal hebben we inmiddels
bereikt. Op 2 april jl. is door mid
del van een demo het F!T-principe
in een 32"buis aangetoond.'

Zeer risicovol

Dat F!T een zeer risicovol project
is, geeft Tabaksblat eerlijk toe. 'Bij
de start van het project was de
kans van slagen 13% (nog erg
klein). Inmiddels is de kans opgelo
pen tot 22% (bijna verdubbeld).
In oktober 2002, wanneer de

Technische Feasibility staat gepland,
ligt het slagingspercentage als het
goed is op 60%.' Dat het MT
ondanks deze risico's haar fiat aan

dit project gaf, getuigt volgens
Tabaksblat van innovatief leider

schap. 'Het MT zegt hiermee als

Bas Zeper (I) en Ronaid Tabaksblat

voor het schilderij gemaakt tijdens de

start up van het F!T-project.

Stroomversnelling
'Het idee voor de F!T-buis is enke

le jaren geleden in de research

technologie, bleek tijdens de
Strategy Review voorjaar 2000.
Nadat het F!T-project op financieel
gebied onder de loep genomen
was, besloot Philipe Combes extra
geld voor de ontwikkeling van
deze nieuwe technologie vrij te
maken.

ruimte.'

Het F!T-team richt zich met haar nieuwe technologie
op het large en jumbosegment van de TV-markt.
'Omdat dit de meest attractieve markt is', aldus
Tabaksblat. Op de technische werking van F!T wil hij
nog niet ingaan. 'Ik kan alleen zeggen dat het een
techniek is die beeldbuizen rijp maakt om de concur
rentie aan te gaan met de nieuwste technologieën.'
En dat ook het Management Team van de BGDC
overtuigd is van de voordelen van deze nieuwe

Dit keer geen interview op het vertrouwde R-comp/ex, maar in gebouw WAY op het

terrein van het Nat-Lab. Sinds begin april beschikt de F!T-projectgroep hier over haar

eigen domicilie. Twee glazen deuren met daarop de letters F!T leiden de bezoekers

naar een grote lichte ruimte. In het midden van deze ruimte staat in een verlaagd

gedeelte een grote tafel met twaalf gekleurde stoelen. 'Omdat dit verlaagde gedeelte

omgeven wordt door een $oort houten tribunes,

hebben we deze ruimte tot arena omgedoopt',

vertelt RonaId Tabaksblat, Project Director F!T

Project. 'We gebruiken deze centrale ruimte

als informele vergaderruimte en als presentatie-
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Frits Phi/ips en Tom Bergrnon bij de F!T-buis.

het ware "wij geloven nog in de
beeldbuis en durven zelfs een

risicovol project te starten".' De
positieve waardebepaling van de
F!T-buis was volgens Tabaksblat de
belangrijkste reden waarom het
MT bereid was dit financiële risico

te lopen. 'De F!T-buis is een finan
cieel aantrekkelijke buis. De kos
ten zijn laag, de performance is
hoog, en de investeringen blijven
beperkt, omdat de F!T-buizen in
de bestaande beeldbuizenfabrieken

kunnen worden geproduceerd.'

Eigender-titelt
Ondanks dat in het verleden reeds

een aantal goede innovatieve
ideeën een vroegtijdige dood zijn
gestorven, ziet het F!T-team voor
haar technologie wel degelijk een
toekomst weggelegd. 'F!T voldoet
aan een aantal belangrijke voor
waarden', aldus Tabaksblat. 'Zo
hebben we bewust gekozen voor
een team dat alleen aan F!T werkt.

Om dat ook af te dwingen, zijn we
verhuisd naar deze locatie buiten

DCE. Een eigen identiteit en een
eigen cultuur van het projectteam
is voor het welslagen van ons pro
ject essentieel. Teamwork en een
open communicatie staan hierbij
centraal. Dat zie je ook terug in
de inrichting van ons gebouw. Zo
zijn alle kantoren aan de gangzijde
van glazen wanden voorzien. Ook
zitten teams van 4,5 of 6 mensen

bij elkaar op een kamer. Daarnaast
streven we niet alleen naar een

open communicatie binnen de F!T
groep, maar ook met onze klanten
en toeleveranciers.'

~eloninlSC
De cultuur van de F!T-groep kan
het beste worden getypeerd als
'make it happen' ofwel 'ervoor
gaan'. Enthousiasme, teamgeest en
inzet kenmerken de 50 à 60

medewerkers die afkomstig zijn
van de PPD, PTE, SLE,CFT, NAT
lab, CE en de lokale ontwikkeling
in Mexico. 'We werken volgens
een strak regiem', legt Zeper uit.
'Tot het punt waarop de
Technische Feasibility moet zijn
bereikt in oktober 2002 hebben

we vijf mijlpalen (hoofd demo's)

en diverse submijlpalen (test
demo's) vastgelegd. Aan elke
(sub)mijlpaal wordt door verschil
lende mensen gewerkt. Zij laten
op het afgesproken tijdstip door

middel van een
demo zien of
de betreffende

(sub)mijlpaal
wel of niet is
bereikt. Als er
weer een dead
line nadert,
stropen we de
mouwen flink

op. Avonden
en weekenden
doorwerken, is
dan niet
vreemd. Maar
dit harde wer
ken, wordt ook
beloond. Elke

mijlpaal wordt gevierd met een
financiële of niet-financiële belo

ning. Zo hebben we de eerste
mijlpaal van 2 april jl. gevierd met
een middagje zweefvliegen.' 'Een
beloning is natuurlijk leuk', ver
volgt Zeper. 'Maar bovenal zijn we
natuurlijk hartstikke trots als we
weer een van onze doelen heb
ben bereikt. "Pride and Fun", daar
draait het immers om in ons

project.'

Oven PAS in Aken
na 7 jaar buiten bedrijf

In mei 200 I is de schermglasoven
PAB in Aken, in bedrijf sinds 1994,
afgekoeld. Deze foto, die gemaakt
is op donderdag 24 mei na het
afkoelen, laat zien hoe de vuur
vaste ovenwand, branderpoorten
en kap gecorrodeerd zijn na 7 jaar
in bedrijf te zijn geweest.
Een revisie was hard nodig!
Deze foto is genomen door het
inspectieteam: M. Hendriks,
J. Hoppenbrouwer,J. V.d.Steen
en F.v. Dijk (GDE)

/'

Beste lezer,

Al met al wenst de redactie van 'In Beeld' u een fijne vakantie
toe. Vergeet de hectiek even en na de vakantie zien we wel weer.

Frans Sanders

Inmiddels ligt het vakantienummer van 'In Beeld' weer voor u
terwijl naar mijn gevoel de vorige zomervakantie nog zo kort
geleden is. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door elkaar
afwisselende gebeurtenissen die zich in een razend tempo heb
ben voltrokken, de tijd lijkt vleugels te hebben gekregen.
Uiteraard gaat de tijd niet sneller, maar het kan ook een kwestie
van leeftijd zijn en daar links en rechts wat hectiek overheen dan
zijn de uren snel gevuld.
Over snelheid gesproken. Sinds kort is ondergetekende 'kennis
wijker' geworden. Je krijgt dan een breed assortiment van dien
sten via de computer aangeboden. De bedoeling hiervan is om
optimaal gebruik te kunnen maken van het internet en je snel
thuis te voelen in het digitale leven. Computers zijn niet eng,
maar toch zal ik waarschijnlijk nooit een echte computerfreak
worden.
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Docenten gezocht

Eenmanslegertje Harry Weltens•
zoekt nIeuwe recruten

Harry Weltens kreeg tweeëneenhalf jaar geleden de opdracht om de coördinatie

van PPD trainingen op zich te nemen. Inmiddels heeft hij samen met vele collega's

een goede basistraining voor de nieuwe medewerkers opgezet. Deze basistraining

die zowel in boekvorm als op CD-rom verkrijgbaar is, omvat alle basisinformatie

over product, proces en manufacturing. Uit zijn lerarenopleiding weet Weltens welke

eisen je aan een goede cursus moet stellen. Alleen de informatie aanbieden is niet

voldoende. Actieve werkvormen, evaluaties van het leerproces en testen van het

leerresultaat staan voorop.

Harry We/tens ziet een groeiende behoefte aan trainingen.

Weltens volgde de leraren
opleiding in de avonduren terwijl
hij werkte bij Factory Engineering
(FE).AI tijdens zijn studie besefte
hij dat hij niet voor een soms
ongemotiveerde klas wilde staan.
Zijn ervaring kwam in de praktijk
bij Philips wel goed van pas.
Regelmatig werd hij ingeschakeld
voor het geven van trainingen op
het gebied van het magnetiseer
proces van het imaco ringetje. 'Dit
kostte veel energie, maar gaf ook
veel voldoening,' zegt Weltens.

Train de trainer
Drie jaar geleden volgde Weltens
een Senior Business Orientation

(SBO). Dit resulteerde in een busi
nessplan waar hij zijn gedachten
uiteenzette met betrekking tot
gestructureerde en gecoördineer
de trainingen.Van PPD-baas Wim
Brouwer kreeg Weltens groen
licht om zijn ideeën zelf te verwe
zenlijken.Allereerst werd de totale
trainingsbehoefte van IPC's globaal
in kaart gebracht. Deze behoefte
bleek dermate groot dat er keuzes

moesten worden gemaakt.Vanuit
competence management wil men
PPD trainingen vooral inzetten als
middel voor het realiseren van de

SOAK (second of a kind) strate
gie. Volgens deze strategie dient
LD (Iocal development) binnen
een bepaalde tijd in staat te zijn
afgeleide beeldbuistypes zelfstan
dig te kunnen ontwikkelen. LD
medewerkers op hun beurt zor
gen voor de informatieoverdracht
naar de IPC. Dit alles volgens het
principe van 'train de trainer'.
Om dit te realiseren dient de

kwaliteit van trainingen verbeterd
te worden. Volgens afspraak dient
elke groep binnen de PPD steeds
met het verbeteren of het ontwik

kelen van een training bezig te
zijn. Dit is in de praktijk echter
moeilijk haalbaar. Er zijn andere
prioriteiten. Dit blijkt uit de Focus
resultaten waarbij projecten voor
opleidingen vaak uit de boot val
len. Ook heeft Weltens ondertus
sen moeten vaststellen dat de

oorspronkelijke opzet van 'train
de trainer' in de praktijk niet uit
gevoerd wordt. Hij verwacht veel
meer van een rechtstreekse lijn
naar de IPC, waarbij vraag en
aanbod meer op elkaar zijn afge
stemd.

Jumbo Greenfield training
Weltens heeft inmiddels zijn werk
terrein uitgebreid naar de indus
triële projecten van de PTE.
Onder de noemer jumbo
Greenfjeld Training volgt elke
nieuwe engineer in Mexico en
Tsjechië gedurende een half jaar

een opleiding. Deze opleiding
begint met een vijfdaagse basistrai
ning over het product, proces en
manufacturing. Inmiddels is de cur
sus vier keer gegeven in Torreon
(Mexico) en zes keer in Hranice
(Tsjechië). Weltens leverde hier
voor de informatie over het

product. Ad Wijnen (PPD) gaf de
input over het proces en jan
Verstraten (PTE) zorgde voor het
gedeelte over manufacturing. Ook
is er ruim gebruik gemaakt van
bestaande presentaties die door
bereidwillige collega's (zoals PPD'
er jan Somers) werden aangebo
den.Vanuit het management heb
ben jan Verhagen en Kevin Barrett
de opdracht geformuleerd en de
voortgang gestimuleerd. Met
ingang van dit jaar wordt deze
training ook intern aangeboden
voor het opleiden van nieuwe
medewerkers. Om hierin continuï

teit te garanderen is Weltens op
zoek naar nieuwe docenten.

Nu zijn de PPD en de PTE qua
opleidingen nog strikt gescheiden.
Dat ~sjammer, vindt Weltens.
Hierdoor blijven kansen liggen.

Trainingssite
Weltens stelt vast dat er sprake is
van een toenemende behoefte aan

training. Zijn trainingssite (in de
PPD homepage) met een over
zicht van het aanbod en mogelijk
heid tot inschrijving, wordt gere
geld bezocht. Toch is hij niet echt
tevreden. Om zijn ideeën rond het
verder verbeteren van trainingen
te realiseren voelt hij zich teveel
een eenmanslegertje. Het zou
mooi zijn als er meer mankracht
ingezet wordt. Temeer omdat
Weltens in het LG-plaatje een nog
grotere behoefte aan trainingen
ziet ontstaan. Hij vertrouwt er op
dat het management aan deze
behoefte zal voldoen door het
beschikbaar stellen van voldoende

middelen en mogelijkheden.



Bedrijfsarts Gerben 5ybesma:

'Medewerkers moeten ook zelf in hun
gezondheid investeren'

Sinds maart van dit jaar heeft OCf een nieuwe bedrijfsarts: Gerben Sybesma. De

opvolger van dokter Oamen is niet in dienst bij Philips, maar wordt door de ARBO

dienst vijf dagdelen aan OCf 'uitgeleend'. Sybesma's hoofdtaken bij OCf zijn ziekte

verzuimbegeleiding en het arbeidsomstandigheden spreekuur. Medewerkers die dit

spreekuur bezoeken kunnen alleen met werkgerelateerde klachten bij hem terecht.

'Voor pilletjes en zalfjes moeten ze gewoon bij hun huisarts zijn', lacht de dokter.

heid plaatsvindt, geldt sinds kort
voor alle medewerkers. Een keer

per vier jaar kan een medewerker
een algehele gezondheidscheck
laten doen. Hierbij wordt een
ECG gemaakt en zaken als
gewicht, bloeddruk, hartslag en
bloed en urine gecontroleerd.
Ook wordt een gehoor- en ogen
test afgenomen. 'Francine voert
deze onderzoeken uit en neemt

de nabesprekingen voor haar
rekening', vertelt de bedrijfsarts.
'Ik kom alleen in beeld als er bij
zondere dingen uit het onderzoek
naar voren komen.'

Sinds 21 juli jl. is de Arbo
Management Groep ver
huisd. Keuringen vinden
plaats op SWA-p, Glaslaan I
(2733163) en de spreekuren
op Vestdijk 2, 2e etage
(2968307)

• Er staat voor DCE een

anti-rookbeleid op stapel.
Hierin wordt de niet-roker

bevoordeeld ten opzichte
van de roker.

• Jack Hoppenbrouwer,
microscopist bij GDE/GT is
donderdag 17 mei getrouwd.
Hartelijke gelukwensen!

Inloopdrempel
De bedrijfsarts houdt voor mede
werkers van de CGF praktijk bij
DCE. Dit verlaagt volgens hem de
inloopdrempel. 'Toch kan ik nood
gedwongen alleen op afspraak
werken. Ik wil de beperkte tijd die
ik ter beschikking heb zo efficiënt
mogelijk besteden. Dus zomaar
even binnenlopen is er helaas
niet bij.'

Healthcheck
De resultaten van de 'Health

check' koppelt Sybesma niet terug
met het management. 'Deze gege
vens zijn privé en krijgt niemand
te zien.' Deze voormalige 55+
keuring, die op basis van vrijwillig-

PAGO

Het ARBO-spreekuur wordt door
de overige DCE-ers relatief weinig
bezocht. Het merendeel van de

gezondheidskiachten hangt samen
met onzekerheid over het werk.
Verder leveren de hectische

omstandigheden waaronder met
name PTE-ers werken volgens de
dokter wel eens klachten op.
Ook uit het Periodiek Arbeids

Gezondheidskundig Onderzoek
(PAGO) dat eveneens onder het
takenpakket van Sybesma valt,
komen relatief weinig gezond
heidsklachten naar voren. 'Bij dit
onderzoek worden medewerkers
die in hun werk te maken hebben
met risicofactoren als lood, kwik
en lawaai regelmatig gecontro
leerd. Mijn assistente Francine
Teller-Maas voert hiervoor de

benodigde testen uit. Als blijkt dat
de risico's voor de gezondheid
ondanks de genomen voorzorgs
maatregelen toch te hoog zijn,
bespreek ik dit met Renny van
den Heuvel, die onder andere

zorgdraagt voor de Risico
Inventarisatie en Evaluatie. Tot op
heden heeft zich deze situatie

echter nog niet voorgedaan.'

zelf voor zorgen door meer te
gaan sporten, vaker de fiets of
trap te pakken en regelmatig ont
spanningsoefeningen te doen
tijdens het werk.'

gerichte gymnastiekoefeningen op
de werkvloer probeert de CGF
deze klachten terug te dringen.
'Maar de werknemers moeten

ook zelf in hun gezondheid inves
teren', merkt Sybesma op. 'Een
goede basisconditie is een eerste
vereiste om klachten te voorko
men. Medewerkers kunnen hier

Bedrijfsarts Sybesma staat opge
steld voor alle medewerkers van
DCE, maar het leeuwendeel van
zijn tijd besteedt hij aan de CGF.
Het hoge ziekteverzuim bij de
CGF is hier debet aan. 'Bij de CGF
ligt het ziekteverzuim rond de 20
procent, terwijl dit percentage
voor de overige afdelingen van
DCE uitkomt op het landelijk
gemiddelde van 5 tot 6 procent',
legt Sybesma uit. Een belangrijke
oorzaak van dit hoge ziektever
zuim ligt volgens hem bij een
overbelasting van het bewegings
apparaat. Door ergonomische
aanpassingen van de werkplek en

Dokter Sybesma wil zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden .

in beeld ~



'Bewegen op de Werkvloer' in CGF

Pilotproject in Afmontage groot succes
Een instructeur toont op het ritme van de muziek verschillende oefeningen aan onge

veer 25 in een kring opgestelde medewerkers. 'Armen omhoog en omlaag, polsen los

schudden en het hoofd voorzichtig draaien'. 'Dit zijn slechts enkele oefeningen uit het

bewegingsprogramma dat Health Club High Five uit Eindhoven speciaal voor de CGF

heeft opgesteld', vertelt Michael Rombouts, Productie Manager Afmontage bij de CGF.

mensen die al met lichamelijke
klachten kampen, hebben baat bij
de oefeningen. Dat geldt ook voor
Anneke van Bael die met een

schouderontsteking kampt. 'Ik voel
me niet meer zo stijf. Het is echt
heel fijn', aldus Anneke.

'Deze oefeningen zijn met name
gericht op het ontspannen van de
schouder-, rug- en nekspieren, de
spiergroepen die door de monta
gewerkzaamheden het zwaarst
worden belast.' Het enthousiasme

onder de deelnemers is groot.
Wilma Jorissen van de taakgroep
Narrow Neck doet als het even

kan twee keer per dag aan de
oefening~n mee. 'Sinds ik deze
oefeningen doe, voel ik me echt
een stuk fitter', aldus Wilma.

T

Ontspanningsoefeningen in de Afmontagehal.

'In Recife, de Gun Factory in
Brazilië is bewegen op de werk
vloer al jarenlang een normaal ver
schijnsel', vertelt Rombouts.'Maar
in ons land zijn we de eerste

fabriek die met een dergelijk
project op de productievloer is
gestart.' Het relatief grote aantal
schouder-, rug- en nekklachten in
de CGF, vormde de aanleiding
voor het bewegingsproject. 'Het
werk dat in de Afmontage CGF
wordt gedaan is vooral kort
cyclisch van aard', aldus Rombouts.
'Dat betekent dat de medewerkers

veel dezelfde kleine bewegingen
moeten maken. Met name het
bovenlichaam wordt hierdoor

belast. Door dagelijks ontspan
ningsoefeningen te doen, kunnen
deze klachten voor een groot
deel worden voorkomen of ver
minderd.'

Ontspanningoefeningen
De oefeningen die High Five spe
ciaal voor de CGF heeft opgesteld,
nemen in totaal tien minuten in

beslag. Volgens instructeur Richard
Spierings van High Five hebben de
oefeningen niets met aerobics te
maken. 'Het zijn echte ontspan
ningsoefeningen en dat betekent
dat je bij het oefenen onder de
zweetgrens moet blijven.' Ook

Zeer enthousiast
Begin april ging taakgroep Narrow
Neck van de Afmontage als pilot
groep met het project van start. 'In
eerste instantie was er wel wat

weerstand tegen dit project', ver
telt groepsleider Willy Pang. 'Maar
dat was na de eerste dag al voor
bij. Het succes is zelfs veel groter
dan we hadden verwacht. Mensen

die parttime werken komen er
eerder voor naar het werk en als

de oefeningen doorlopen in de
pauze vindt men dat ook geen
enkel probleem.'
De pilot bij de taakgroep Narrow
Neck stond voor een periode van
13 weken gepland. 'Maar door het
grote enthousiasme van de deelne
mers is besloten het project ver
sneld bij de andere groepen in te
voeren', aldus Rombouts. 'Van
iedere ploeg wordt op dit moment
een medewerker door High Five
opgeleid om deze lessen te gaan
geven. De instructeurs van High
Five blijven voorlopig wel op de
achtergrond aanwezig, maar op
den duur is het de bedoeling dat
we het helemaal zelf gaan doen.'

Cannons Club biedt Oef-medewerker vele voordelen

Verantwoord en gevarieerd sporten voor een

aantrekkelijke prijs
'Ik voel me fitter, energieker en ben beter uitgerust. Sporten is gewoon gezond voor

lichaam én geest en ik merk dat dit ook mijn werk ten goede komt.' PTE-er Piet

Arkesteijn is initiatiefnemer en tevens enthousiast deelnemer aan het 'Cannons C/ub

project'.

Dit project biedt medewerkers van DCE de
mogelijkheid om tegen het sterk geredu
ceerde tarief van 56 gulden per maand
gebruik te maken van de vele faciliteiten die

het moderne sportcentrum 'de Cannons
Club' biedt.Arkesteijn bezoekt dit
Veldhovense sportparadijs twee tot drie
keer per week. 'Ik fitness om mijn spieren

te versterken en doe diverse oefe

ningen om mijn conditie te ver
groten. Verder zwem ik de nodige
baantjes en speel ik voor ontspan
ning een potje tennis. Maar de
Cannons Club biedt nog meer
activiteiten. Zo kun je er ook bad
mintonnen en squashen, lessen
volgen in yoga en tai chi of lekker
relaxen in de sauna of het Turks
stoombad.' Een voordeel van de



Cannons Club is volgens de PTE
er de goede begeleiding. 'Samen
met een trainer wordt voor iede-

Joggen op de loop band.

re deelnemer een speciaal pro
gramma opgesteld. Hierdoor kun
nen ook rug- en RSI-klachten op
een vera,ntwoorde manier worden
aangepakt.'

Ook voor partners
Begin dit jaar stuurde Arkesteijn
een enquête naar alle medewer
kers om te peilen hoe groot de
belangstelling was voor een
bedrijfslidmaatschap van de
Cannons Club. Tweehonderd

medewerkers reageerden positief.
Uit de resultaten van deze enquê
te bleek ook dat het merendeel

graag met zijn of haar partner van
deze sportfaciliteiten gebruik zou
willen maken. 'Dit hebben we

meegenomen in de onderhandelin
gen met de Cannons Club', vertelt
Arkesteijn. 'Uiteindelijk hebben we
ook voor de partners en kinderen
een aantrekkelijk tarief weten te
bedingen.'

I 17 aanmeldingen
Op de plant zijn inmiddels drie
speciale inschrijfdagen geweest.
Half mei hadden zich I 17 mede

werkers voor een bedrijfslidmaat-

schap aangemeld. Het aantal aan
meldingen vanuit de CGF was met
14% relatief het grootst. De Site
was met 8% een goede tweede,
gevolgd door de LFD en de PPD.
Vanuit zijn eigen club, de PTE, viel
het aantal aanmeldingen tegen.
'Daar moet ik nog eens wat ener
gie insteken', lacht de IT-manager.

Aanmelden
Aanmelden voor een bedrijfslid
maatschap blijft ook in de toe
komst mogelijk. Dit kan bij de
informatiebalie van de Cannons
Club, Peter Zuidlaan 30,
Veldhoven, tel. 040-2538125.
Medewerkers die zelf al lid waren
van de Cannons Club kunnen hun

bestaande lidmaatschap kosteloos
om laten zetten in een bedrijfslid
maatschap. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Piet
Arkesteijn, tel. 85226.

Twee jubilarissen in het zonnetje bij DCE
Ook deze zomer is het weer twee keer groot feest als Evert Duffels en Cees de Vet hun veertigjarig dienstjubileum

vieren. In Beeld zet ze graag vanwege deze prestatie in het zonnetje.

Kwaliteitswerk bracht E.vert Duffels over de hele wereld
Quality Project Manager Evert Duffels viert I juni zijn veertig
jarig jubileum. Op dit moment houdt hij zich voornamelijk
bezig met systeem- en quality audits alsmede met de adminis
tratie rond 'alerts' of rampen. Hij probeert vanuit het kwali
teitsstuk sturing te geven. De ene keer lukt dit beter dan de
andere. 'Er zijn wel procedures maar niet iedereen volgt ze',
aldus de jubilaris.

Na zijn militaire dienst kwam hij
terecht bij de fabricagevoorberei
ding van Philips Telecommunicatie

Systemen in
Den Haag.
Later verruilt

hij dit voor de
bedrijfsmecha
nisatie en volgt
dan een avond
studie Werk

tuigbouwkunde
aan de HTS.

Daarna richt hij
een onder

houdsafdeling
Evert Duffels zal de contacten op voor een

straks missen. relaisfabriek.

Met veel voldoening herinnert hij
zich deze periode waarin hij erin
slaagde om de prijs van de relais
tien jaar gelijk te houden, in een
tijd dat juist alles duurder werd.
Zijn sollicitatie naar een positie bij
Radio Grammofoon en Televisie in
Eindhoven leidde tot een soort

van trainee baan bij Gem-belan
gen. Hij werd als een duizendpoot
ingezet bij projecten in buitenfa
brieken en verkreeg en passant
inzicht in allerlei bedrijfsproces
sen. Met veel plezier denkt hij
vooral terug aan de tijd in Zuid
Afrika waar hij drie jaar als quality
manager actief was in een
audio/componenten en video-

fabriek in Johannesburg. Terug in
Nederland werkte hij bij de CQD
(Central Quality Department) en
zette een audit systeem op voor
alle overzee fabrieken.

ISO cursussen
In diverse kwaliteitsondersteunen

de functies heeft Duffels zo onge
veer de hele wereld gezien. Afrika
en Taiwan boden hem en zijn gezin
achtereenvolgens een plek onder
de zon. Na een kwaliteitsafdeling
te hebben opgebouwd in Chungli
keert hij vanuit Taiwan weer terug
op Eindhovense bodem bij de
CQD, die inmiddels bezig was op
te gaan in de afdeling Organisatie
& Efficiency.Duffels houdt zich dan
bezig met het maken van cursus
sen op het gebied van ISO, training
in quality tools en beheer van een
Kwaliteits informatie centrum. Als

hij de mogelijkheid krijgt om in
Hong Kong ISO in de praktijk te
doen, zegt hij daar geen nee tegen.

in beeld ~



Daarna volgde een zelfde taak in
Ann Arbor/Ottawa, USA.
Vervolgens houdt hij zich in
Mexico bezig als equipment
manager in de voorbereidingsfase
van een nieuwe fabriek. Helaas

ging dit plan niet door. In 1997
komt hij dan terug via de CGF bij
QMDC (Quality Management
Display Components).

Conta~t missen
De eerste augustus kan Duffels, na
een carrière die gekenmerkt
wordt door zeer veel afwisseling,
met pensioen. Wat hij dan zal gaan
doen, weet hij nog niet precies. Hij
zal zijn tijd verdelen tussen vakan
tie houden, zijn postzegelverzame
ling,genealogie, computers, sport
en de familie. Aan de ene kant is

hij blij dat hij dan niet meer in het
keurslijf van alledag hoeft, maar hij
vreest wel dat hij een belangrijk
stuk contact zal missen.

De Vet demonstreert al tien jaar met veel blezier
Cees de Vet (56) verzorgt demonstraties in binnen- en buiten
land. Hij noemt zichzelf een echte 'demonstrant'. Ook interne
demo's neemt hij voor zijn rekening voor nieuwe of verbeterde
buizen, de zogeheten technische demonstraties. Samen met
zijn collega's bereidt hij de shows voor in Berlijn, Tokio en
Seoel. Hoewel de laatste twee shows kort na elkaar plaatsvon
den, zorgen De Vet en zijn drie collega's ervoor dat ze niet lan
ger dan maximaal twee weken van huis zijn, door elkaar af te
wisselen. Zij doen hun werk met veel plezier, maar er zijn gren
zen. Ma,ar af en toe een weekje van huis vindt De Vet een leuk
aspect van zijn job. Dat vindt zijn vrouw overigens ook. 'Kan ze
tenminste lekker haar gang gaan, zegt ze',

tien jaar geleden. Enerzijds had hij
het er best naar zijn zin en ander
zijds had hij als epilepticus niet
veel andere kansen. Het begrip dat
hij heeft ondervonden van Philips
en van zijn collega's heeft ervoor
gezorgd dat hij een actieve rol is
kunnen blijven spelen. Daar is hij
dankbaar voor. Evenals de carpool
ers die hem iedere dag uit en
thuis brengen.

'Volgens De Vet
is de demo

afdeling onder
leiding van Ron
de Man een

van de weinige
afdelingen waar
nog met ple
zier gewerkt
wordt. En met
werken

bedoelt hij niet
Cees de Vet vindt knutselaars achter een

onmisbaar voor het bedrijf computer zit-
ten en dingen

bedenken, maar echt dingen
maken aan een werkbank. Echte

vaklieden verdwijnen steeds meer
richting de geraniums. Toch zal er
een moment komen dat het

bedrijf het gemis aan 'knutselaars'
aan den lijve zal ondervinden, is de
stellige overtuiging van De Vet en
zijn collega's.

Actieve rol
Veertig jaar geleden begon De Vet
als monteur in de bouw- meetap
paratuur bij beeldbuizen. Dit was
best een leuke groep, aldus de
jubilaris. Dit geldt ook voor de
applicatiegroep waar hij na zijn
militaire dienst terecht kwam.

Deze afdeling bleef hij trouw tot

Klusjesman
Woensdag II juli is de officiële
dag van zijn jubileum. Het etentje
met zijn naaste collega's wordt
uitgesteld tot na de vakantie. Ook
zijn inmiddels volwassen zoon en
dochter zullen dan zeker van de

partij zijn. 'Ik weet niet wat ik ver
keerd gedaan heb, maar ze wonen
allebei nog steeds thuis,' lacht de
jubilaris. Als hij zestig is, gaat hij
met pensioen. Hij verheugt zich nu
al op de tijd die hij dan als klusjes
man door kan brengen. Zowel
voor bekenden als voor zijn
vriend met een installatiebedrijf
waar hij heel veel kennis op het
gebied van elektra heeft opgedaan.

Igor Dundov in zijn karakteristieke pose

als 'de telefonist' van Glass Deve/opment
Eindhoven

ren van het te hoge bellengehalte van
het TV-schermglas in de IPC in Brazilië.
Sinds I mei hebben zijn Glas-collega's
afscheid van hem moeten nemen.

De IPC in Brazilië maakt nu gebruik van
de expertise van Dundov. Hij is daar
verantwoordelijk voor de Smelttechno
logie, de begeleiding van het fabrieks
laboratorium en het uitvoeren van

projecten. Bij deze wensen zijn collega's
Igor, zijn vrouw Yvonne en hun zoontje
Martijn het allerbeste in Brazilië!

'Glasspecialist' in hart en nieren, Igor
Dundov, heeft de afgelopen jaren een
aantal belangrijke wapenfeiten voor de
afdeling Glass Development geboekt.
Wapenfeiten die volgens zijn collega's
best een keer in In Beeld mogen wor
den genoemd. Zo heeft Dundov een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van roerders voor
gesmolten glas, aan de introductie van
de Stirring Gobber in de nieuwe glas
oven in Simonstone en aan het verbete-

Technisch glasspecialist Igor Dundov in de schijnwerpers
111/1\ 11.



PPD 'er Bart Lodewijks

Vliegt al vijftien jaar met veel succes

Bart Lodewijks 2e van links staand.

Als kind wilde Bart Lodewijks, projectleider bij PPD- TPI Support, het liefst piloot

worden. Een kinderarts torpedeerde deze stil gekoesterde wens door de constatering

van zijn rood/groen kleurenblindheid. Niet wetende wat er in het jongenskopje

omging, merkte hij op 'Tja, nu kun je nooit piloot worden'. Gelukkig bleek De PPD 'er

wel over een goed stel hersens te beschikken, waardoor hij wiskunde kon studeren.

Zijn belangstelling voor het vliegen bleef. Toen hij vijftien jaar geleden een proefles

Ultra Light vliegen kreeg op vliegveld Budel, was hij dan ook direct verkocht.

Inmiddels maakt Lodewijks al
meer dan tien jaar deel uit van het
Microlight Aero Team. Dit team

verzorgt met vijf eigen, zwaarte-

puntbestuurde toestellen demon

straties in formatievliegen in bin
nen- en buitenland. Alle zeven
teamleden hebben een zeer inten

sief trainingsprogramma gevolgd
en de nodige vlieguren op hun
naam staan. Met het relatief lage
gewicht van de toestellen van
maximaal 450 kilo en een kruis

snelheid van 90 km per uur is het
formatievliegen een zeer intensie-

ve en complexe vorm van lucht
sport. Vooral in de zomer is het
MAT-team actief in de lucht.AI

hebben ze tijdens hete zomerda
gen wel veel
last van ther

miek. 'Heerlijk
voor de zweef

vlieger, maar
erg zwaar voor
de Ultralight
vlieger. Hij
moet een vleu

gel van maar
liefst 14m2 in

bedwang zien
te houden,'
aldus

Lodewijks.
In de zomer

periode komt het team één keer
in de maand bijeen om te oefenen.

De winter wordt vooral gebruikt
voor het onderhoud aan de toe

stellen en de voorbereidingen van
alle demonstraties voor het nieu

we vliegseizoen. De hobby is aan
de prijzige kant. Lodewijks: 'De
vliegtuigen kosten zo'n vijftig
duizend gulden. Per jaar ben je

ongeveer vijfduizend gulden kwijt.'

Maleisië

De mogelijkheden in Nederland
om deze hobby te beoefenen zijn
helaas beperkt. Ultra Light vliegers
kunnen terecht in Budel, Lelystad,
de Maasvlakte, Stadskanaal en
sinds kort ook in Drachten. Het

MAT-team beperkt zich echter
niet alleen tot ons land.

De mooiste herinnering heeft
Lodewijks aan 1999 toen hij en de
andere team leden deel uitmaakten
van de Nederlandse handelsdele

gatie en een demo mochten ver
zorgen tijdens een militaire mari

tieme en luchtshow in Langkawi
Maleisië. Vooral het transport van
de toestellen die zijn uitgerust
met een Rotax 2tact-motor

bracht de nodige hoofdbrekens

met zich mee. Een speciale, zelf
ontworpen stalen constructie,
maakte het inladen in een DC I 0

van de luchtmacht mogelijk. Het
ziet ernaar uit dat het team ook

dit jaar weer mee mag doen aan
de Langkawi International
Maritime & Aerospace Exhibition

200 I. Ook het tweejaarlijks optre
den tijdens de Internationale Luft
und Raumfaht Ausstellung in
Berlijn ziet Lodewijks als een van
de vele hoogtepunten van zijn
vliegcarrière. 'Het is hartstikke
leuk om tussen de grote commer
ciële jongens je kunsten te mogen
vertonen'. Wie hem in actie wil zien

kan kijken op www.matteam.com

Overeenkomst met LG ondertekend
Redactieraad Ton Danes RU p; JooP Nagelkerke GDE TZ 2;

Frank Ploegmakers RAD 11/2; Frans Sanders RAU '/2;
Pieter Vemees LFD RAF 2.
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Fotografie Ber van der Vleut

Chief Executive Officer van Philips
Electronics Gerard Kleisterlee en

John Koo, vice-voorzitter en CEO
van LG Electronics tekenden

maandag 11 juni jl. de definitieve

overeenkomst met betrekking tot
de joint venture van beide onder
nemingen. Op zaterdag 30 juni en
zondag I juli vond in Hong Kong
het "kick-off event" plaats waarbij

140 managers van LG. Philips
Displays aanwezig waren. Op 5 juli
is de officiele "geboortedag" van
de nieuwe onderneming gevierd.

Waarbij de managers aanwezig bij
de kick-off als ambassadeurs

optraden.
In het volgende nummer van In

Beeld komen we hier uitgebreid
op terug.
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