
1 juli j.l. zijn alle Van der Heemers daadwerkelijk in dienst getre-
den bij de PTI en iedereen is nu in het bezit van een PTI ar-
beidscontract. U kunt nu dus zeggen: "Ik ben bij Philjps in
dienst". Maar voor velen zal daarmee de kennis van wat dit
wereldconcern fabriceert en hoe het organisatorisch functioneert
uitgeput zijn.
De redactie van het VDH-tje heeft uw oud-redacteur gevraagd
het beeld van Philips en hoe de PTI daar in past te verduidelij-
ken. Waarschijnlijk op grond van het feit dat hij nu ruim 2 maan-
den in een ander bedrijf van de PTI werkzaam is. Aan de ene
kant niet eenvoudig, want zoveel weet hij er nog niet van, aan
de andere kant wordt hij verondersteld wat dichter bij de bron
te zitten, zodat hij makkelijker aan gegevens kan komen.
Vooraf moet u nog weten dat het vriendelijke verzoek met niet
minder vriendelijk bedoelde eisen werd aangekleed, want het
verhaal mocht niet te uitgebreid worden, ook niet te ingewikkeld
en er moesten vooral wat foto's bij.

Hoofdgebouw Huizen.

Gebouw Ontwerpgroepen Hilversum.

Een deel van deze organisatie wordt gevormd door de Hoofd
Industriegroepen, die kortweg aangeduid worden als HIG's. Er
zijn momenteel 15 HIG's die wij niet allemaal op zullen noemen,
maar een paar sprekende voorbeelden zeggen m dit geval ge-
noeg. Er is bij voorbeeld een HIG Glas, een HIG Licht, een HIG
RGT (Radio Grammofoon Televisie), een HIG Huishoudelijke
Apparaten en zo is er ook een HIG die kortweg wordt aange-
duid met de letters TDS (Telecommunicatie en Defensiesyste-
men), in we.ike Hoofdmdustriegroep in de meest uitgebreide zin
van het woord telecommunicatie apparatuur wordt ontwikkeld
en vervaardigd.
Tot deze HIG behoren de PTI (Philips' Telecommunicatie In-
dustrie), de HSA (Holland Signaal Apparaten) in Hengelo, de
Machmefabriek Alkmaar en de SSI (Spoorweg SeIn Industrie).
Dit laatste bedrijf heeft enkele weken geleden zijn intrek bij u
genomen.
De N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie bestrijkt het terrein
van twee Industriegroepen, te weten de IG Telefonie en Tele-
grafie en de IG Radio en Radar.
De IG Telefonie en Telegrafie - kortweg IG TT - ontwikkelt
en fabriceert onder meer automatische centrales voor openbaar
telefoonverkeer el) voor huis- en bedrijfsdoelemden, draaggolf-
telefonie- en telegrafiesystemen en datatransmissie-apparatuur.
Haar ontwikkelmgs- en fabricagecentra zijn gevestigd te Hilver-
sum, doch een deel van de fabricage geschiedt buiten Hilver-
sum, te weten in Den Haag, waar m de PTI fabriek aan de
Fruitweg elektro-mechanische onderdelen voor telefonie-appara-
tuur worden vervaardigd, centrales voor openbare telefonie en
bedrijfscentrales worden geassembleerd, en in Hoorn, waar men
zich vooral met de fabricage van de huistelefonie-apparatuur
bezighoudt.
In tegenstelling tot de IG TT, die de telecommunicatie "via de
lijn" voor haar rekenIng neemt, houdt de IG Radio en Radar -
afgekort IG RR - zich bezig met apparatuur, die de verbindm-
gen "via de aether" tot stand brengt. Wij denken hier aan om-
roep- en televisiezenders, straalzenders, radarinstailaties voor
waterwegen, vliegveldinstallaties, mobilofoons etc.

De N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken is een wereldconcern dat,
om ronde aantallen aan te houden, over de gehele wereld onge-
veer 240.000 mensen in dienst heeft. Hiervan zijn er rond 80.000
in Nederland werkzaam.
De topleiding is in handen van de Raad van Bestuur, die onder
voorzitterschap staat van Ir. F. Philips. U zult begrijpen, dat de
organisatie, die in top door de Raad van Bestuur wordt geleid
zeer ingewikkeld is, waardoor het in het bestek van dit stukje
onmogelijk is om de gehele organisatie uiteen te zett~n. (Vervolg pag. 4)
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Het reddingswerk in volle
gang.

Behalve het grote nieuws van de beloning van de ideeën van de
heer C. J. Paalvast, waarover u elders in dit nummer leest, dwa.
relde in de loop van november nog een zevental memo's op on~
bureau, die even zoveel beloningen inhielden voor even zoveel
collega's.
Een beloning van maar liefst f 200,- ging over in handen van
de heer F. Stoffels van de Mechanische Afdeling Telco I. Voor
assen 55.101.024 wist de heer Stoffels nog emplooi te vinden.
De heer P. van Dooren had een voorstel dat de ontkoppelcon-
densator HTC 3307 tot onderwerp had. De voorgestelde bespa-
ring werd met f 100,- beloond.
Tenslotte ontvingen mevrouw E. H. Lelieveld en de heren G.
Draaisma, M. B. Otten, F. M. v. d. Plas en Th. E. Westerhof
ieder een beloning van f 25,- voor ideeën, die het wijde terrein
bestreken van het stempelen van vlaggen tot het antistatisch be-
handelen van tape en van het schoonmaken van penselen tot
het solderen van pluggen.
Onze gelukwensen met de bereikte resultaten!
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Met iets in zijn gezicht van: "dat hebben we toch maar voor
elkaar gekregen", overhandigde de secretaris van onze OR ons
enkele weken geleden een OR jaaroverzicht 1966-1967. "Mis-
schien kun je er wat over in het VDH-tje zetten? Zet er dan maar
bij, dat belangstellenden bij ons een exemplaar kunnen krijgen",
voegde de heer Kok ons bij die gelegenheid toe. Een medede-
ling die wij hierbij aan u doorgeven.
Het verslag over de aktiviteiten van onze OR in de periode okto-
ber 1966 tot oktober 1967 is een gevolg van de vele vragen die
de OR uit het bedrijf bereikten om eens een overzicht te geven
van datgene wat voor velen achter de schermen verborgen blijft.
Wij zijn van mening dat de OR er in is geslaagd in het 32 pagi-
na's tellende verslag duidelijk te maken, dat zij het stadium van
vuile handdoeken, zeep en tocht ver achter zich heeft gelaten.
In de inleiding van het verslag spreekt de OR als verwachting
uit, dat de belangstelling voor haar werk door deze publikatie
zal groeien. Wij hopen dat deze verwachting in vervulling zal
gaan. Ze verdienen het gewoon!

Donderdagavond 16 november sprong omstreeks kwart
voor acht in de grote zaal van ons Ontspanningsgebouw
een tweetal zuurstofflessen met een enorme knal uit el-
kaar. De ravage was groot en er waren tien min of meer
ernstig gewonden.
De lasser, door wiens schuld(?) de ontploffing was veroor-
zaakt, had een shock. Een zes man sterke reddingsploeg
was gelukkig spoedig ter plaatse en wist binnen vijftien
minuten de slachtoffers van onder neergestorte balken en
hopen puin te bevrijden en naar een veiliger oord te bren-
gen... .
Stel u gerust, waarde lezer(es).Het was allemaal maar
komedie. De in scène gezette ravage met namaak-slachtof-
fers maakte deel uit van een E.H.I.O. (Eerste Hulp in
Oorlogstijd)-wedstrijd, uitgeschreven door de Vereniging
Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen.
De gewonden waren leden van de toneelgroep L.O.T.U.S.
(Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffers).
Zoals de handwerkslieden uit Shakespeare's "Midzomer-
nachtdroom" dat deden vóór de opvoering van "Pyramus
en Thisbe", hadden zij zich van te voren aan het publiek
getoond. "Aanschouw ons en zie dat onze wonden niet
echt zijn".
Desondanks leek het allemaal wèl echt en onze bewonde-
ring gaat uit naar de "slachtoffers", maar misschien nog
meer naar de redders, die vol overgave de eerste hulp
verleenden. Een deskundige jury, van wie enkele leden
zich met ware doodsverachting en een tijdklok in de
directe nabijheid van de slachtoffers bevonden, moest be-
oordelen wie het 't beste deed. En ziet, mede-VDH-ers,
wij kunnen gerust zijn. Onze ploeg, onder leiding van de
heer Oosterlaken, werd NUMMER EEN en alsof het alle-
maal niet op kon mocht onze commandant de heer Oos-
terlaken, de commandanten prijs in ontvangst nemen.
Hierbij onze hartelijke gelukwensen. Maar ook de overige
groepen leverden goed werk en bij het verstrijken van de
avond waren onze collega's er nog niet zo heel zeker van
dat zij als winnaars zouden eindigen.

De uitslag was:
1. Van der Heem
2. Gemeentewerken
3. Centrale Directie der PTT
4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
5. Ministerie van Defensie en Koninklijke Landmacht
6. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

werk

Naar men mij mededeelde hadden de aanwezige gasfles-
wrakstukken (welwillend afgestaan door N.V. Oxygenium,
Schiedam) wèl een echte ontploffing meegemaakt. Eén
had een kleine garage weggevaagd en de andere had een
20 meter hoge luchtsprong gemaakt. En dan te bedenken
dat ik enkele dagen twee van die dingen voor m'n deur
heb gehad
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Wij feliciteren de gezinnen van onze col-
lega's F. Visser, J. C. Zoeteman, E. R. van
Ham en M. Doornenbal met de geboorte
van respektievelijk: Arnold, Marjolein, Ed-
ward Jeffry en Marinus.
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de heer E. B. Prud'Homme de Lodder, Ar-
beidstechnisch Bureau.
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Een wandeling met de heer Lagendijk langs en dwars door ver-
bouwingen brengt ons iedere maand weer met een behoorlijke
dosis enthousiasme terug op onze redakteursstoel. Enthousiasme
voor wat Van der Heemers (want dat blijven wij in ons hart
tóch) met hun deskundigheid en vakmanschap, maar vaak ook
alleen maar met een enorme dosis goede wil en een schier on-
uitputtelijk improvisatievermogen, in luttele weken uit de grond
weten te stampen. "Chauvinisme!" zegt u. Wij vinden, dat het
voor één keertje mag.

Nieuwe timmerwerkplaats in wording.

Inmiddels. . ... . .
, . . . heeft de redaktie (zoals u weet: zetelend op afdeling Per-
soneelszaken) min of meer aan den lijve verbouwingsweeën on'
dergaan. De heer A, Con stand se heeft nu zijn vaste pied à terre
gevonden op de vroegere kamer van de heer Schrevel en de
kamer van de heren van Dijk en Verdaasdonk. De beide laatste
heren kunt u nu vinden in de hal van het Hoofdgebouw in de
kamer waar eerst de heer ten P1erick zetelde;
. . , . heeft door allerlei omstandigheden, die wij niet in onze
macht hadden, de verbouwing op de 4e etage te kampen met
wat achterstand;
. , . .laten onze bouwers zich door deze tegenslag niet ontmoedi-
gen. Als u deze regels leest moet de zaak gefikst zijn;
. . , ,ziet het er nog steeds naar uit, dat 15 december onze 80
collega's van PBN in een opgemaakt bedje komen. Op de 1e en
2e etage worden de matrassen al geschud;
,.. .zijn de chemicaliën uit de chemicaliën loods verhuisd naar de
kelder van de Nabewerking; de lakken ondergebracht in de
'ieine Rowneyhut op het binnenterrein, de zuren opgeslagen

last de Gereedschapmakerij en is de timmerwerkplaats zo goed
als ingericht;
, . . . hebben de brekers op het binnenterrein een stelconplaat uit
de baan gelicht en daaronder een gat gegraven; een en ander
ten behoeve van de collega's van de SSI. Hopelijk kunnen wij u
in het volgende nummer hier iets meer over vertellen,

te gevallen moeten de rekken die
klaar zijn naar beneden naar de
Inpakkerij, waar ze in kisten terecht
moeten komen. We hebben nu op
de afdeling een takel gemaakt, die
via een glij-installatie het rek keurig
netjes door een gat in de vloer naar
beneden laat zakken. Recht onder
het gat staat de kist, zakken maar
in de kist, deksel erop en klaar is
Kees!"
Zelfs voor weinig technisch ge-
schoolden, zoals wij zijn, is dit een
idee waarvan je zegt: die oude si-
tuatie schrééuwde er gewoon om,
om door een idee te worden opge-
lost!
Paalvast kwam, zag en overwon.

Zoals u misschien al in de Philips
Koerier heeft gelezen werd 15 no-
vember door de heer Baurdoux na-
mens de Ideeën commissie een be-
drag van f 700,- overhandigd aan
onze collega C. J. Paalvast van de
Gebouwendienst. In zijn dankwoord
wees de heer Paalvast met nadruk
op de mogelijkheden die hij altijd
'an zijn chef geboden kreeg om
deeën tot werkelijkheid te brengen.
Een paar dagen later zijn wij met
onze fotograaf, de heer Th. Meijer,
eens een kijkje gaan nemen bij de
ideeën in de praktijk. En wie kon
daarbij beter onze leidsman zijn dan
de heer Paalvast zèlf?
"Weet u" vertelt hij ons, "vroeger
was het een onmenselijk gezeul
met die rekken. Want als ze er hier
op de afdeling (TT-montage) mee
klaar waren, dan konden ze met
een man of zes zo'n rek naar de
Inpakkerij beneden gaan transpor-
teren. Als u bedenkt, dat er rekken
bij zijn die wel de 350 kilo halen,
dan kunt u wel nagaan, dat het
maar al te vaak geen peuleschil-
Iet je was. Nu gaat dat wat eenvou-
diger met behulp van een stempel-
wagen, die ik nog ergens op een
vergeten plekje wist te staan. Daar
moest natuurlijk wel het een en an-
der aan omgebouwd worden, maar
nu de wagen klaar is, is hij in staat
om ieder rek in zijn stalen greep te
klemmen en naar iedere gewenste
plaats te transporteren. In de mees-

Een rek in de houdgreep.

Met kennis van zaken, vakman-
schap èn het nodige vertrouwen
van zijn leiding kwam dit als resul-
taat uit de bus. Een resultaat waar-
mee wij hem graag van harte ge-
lukwensen/
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Op 10 november j.l. is mejuffrouw C. M.
A. van Hal van de Administratieve Hulp-
diensten, gehuwd met de heer J. H. van
Keulen.Van onderen ./
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ol, h ~ Wij kwamen hem tegen in de krant van 3 november. Vriendelijk

. lachend en trots als een pauw stond hij midden tussen de som-ra,o el1 "" r",,~ bere berichten: onze portier. de heer Th. G. P. Borsboom.~ J Wat deed hij nu eigenlijk in die krant? Hij werd tot ..kruisdra-. J",,'...l J ger". . .. nee, niet geslagen, maar gespeld! Het bronzen kruis
W ~ C 11' van de Haagse afdeling van de Nederlandse Bond van Onbezol-

e, en ~, S digde Opsporingsambtenaren en Bewakingspersonen siert nu ais

een lichte last zijn uniform, als bewijs van 10 jaar trouwe "bewa-
kings"-dienst.

..

Lang, siank en brildragend bewaakt hij onze gebouwen.
's Nachts, 's avonds of overdag, dat wisselt. . .. NIET met de re-
gelmaat van de klok! Verschuivingen en ruilingen door onvoor-
ziene en bijzondere omstandigheden zijn de oorzaak van dat
NIET. Maar VI at zijn de gevolgen ervan? Dat hebben wij ons af-
gevraagd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat niemand ons
dat beter zou kunnen vertellen dan mevrouw Borsboom. En zo
kwam he" dat één van ons maandagmiddag, 20 november, in do
gezeilige huiskamer van de familie Borsboom zat.

Natuurlijk kwam het gesprek al gauw op "het kruis" van de heer
des huizes. Maar daar ging het niet in de eerste plaats om, ik
wilde iets horen over "het kruis" van de vrouw des huizes
Ongemerkt zaten wij middenin het ongeregelde-dienstenprobleem
"Natuurlijk vind ik het niet erg dat mijn man portier is en daar-
om wisselende diensten heeft. Maar soms is het echt wel eens
moeilijk. Afspraken maken voor visites is er niet bij, met verjar
dagen heeft hij bijna altijd net avonddienst, ook met feestdag.
is het ongezellig als hij niet thuis kan zijn. Maar hij doet zijn
werk met plezier en is altijd opgewekt, dat vind ik heel belang-
rijk. Nu de kinderen wat groter zijn, zien die hem ook wat meer
omdat ze 's avonds nog niet allemaal in bed liggen als hij laat
îhuiskomt. Ik heb de kinderen, 7 jongens, voor een groot deel
alleen opgevoed en dan moet je wel van het begin af goed laten
voelen hoe je het hebben wilt. Vechten met elkaar is er nie:
bij, zij kunnen het gelukkig met hun mond wel af. Misschien komt
dat wel doordat mijn man hen ook nooit slaat. Als dat eens ge-
beurt omdat ze het àl te bont hebben gemaakt zijn we er alle-
maal stil van en hij zelf nog het meest".

- .
1010 Persbur..u Hendrlksen

De heer Borsboom ontvangt uit handen van voorzitter De Bruin
het bronzen kruis. Naast hem zijn collega van de PTI Fruitweg.
de heer J. F. Dorrius, die dezelfde onderscheiding ontving.

"Ik heb van uw man gehoord dat u de laatste tijd nogal eens
met ziekte te kampen heeft gehad. Hoe heeft u dat allemaal al-
leen gefikst?"
"Ja, dat was een hele toestand, want ik lag zelf in het zieken-
huis, Gelukkig hadden wij een gezinshulp, die de boel draaiende
hield, Maar het gerèn naar ziekenhuizen, want mijn zoon lag ook
in het ziekenhuis, was voor mijn man en de jongens bijna niet
vol te houden. Tot overmaat van ramp werd mijn man toen ook
nog ziek. Nee, dat was een nare tijd en ik heb op een gegeven
cgenblik maar tegen de dokter gezegd dat ik naar huis moest,
cmdat het zo niet langer kon. Ik wist natuurlijk dat dat mogelijk
was, omdat ik een kuur moest ondergaan die ik thuis voort kc
zetten. Onder dergelijke omstandigheden zou het heerlijk zijn at~
m;jn man een "gewone" baan had. Dan kon je er van op aan
dat hij 's avonds altijd thuis was. Van mij mag hij ophouden met
portier-zijn. Maar dat moet hij natuurlijk zelf willen. Wij zijn alle-
maal trots op dat bronzen kruis en benieuwd of hij het zilveren
ook nog zal krijgen. Maar dat duurt nog tien jaar, Als het moet
draag ik mijn "kruis" wel tot aan dat zilveren moment,"

Vervolg van pagina 1

De IG RR zetelt voor wat betreft de ontwikkeling en fabricage
van haar produkten in Huizen NH. Een deel van de produktie
- met name de produktie van mobilofoonapparatuur - vindt
plaats in de gebouwen van de EHMA (Elektrotechnische Handels-
maatschappij Amersfoort).
De commerciële aktiviteiten van beide Industriegroepen worden
bedreven in Hilversum, voor zover het leveranties aan het buiten-
land betreft. De opdrachten van binnenlandse klanten lopen
via Philips' Bedrijfsapparatuur Nederland N.V. (PBN) in Den
Haag. Ook dit concernonderdeel zal binnenkort in de gebouwen
aan de Maanweg onderdak: krijgen.
Nogmaals wil ik benadrukken dat het bovenstaande wel een heel
eenvoudig beeld is van de grote Philips organisatie, want er zijn
nog allerlei bindingen tussen bij voorbeeld Philips' bedrijven in
andere landen en werelddelen, die zich ook op het gebied van
ge telecommunicatie bewegen samen met de HIG TOS in Ne-
qerland. Hierdoor is een organisatie ontstàan waarin het geheel
~an het Philips' gebeuren is ondergebracht.
Wij willen het organisatiegedeelte hiermee afsluiten en tot slot
nog e~n aantal cijfers geven waaruit u een indruk kunt krijgen
met hoeveel collega's u in de HIG TOS samenwerkt.
Als wij daarvoor ronde getallen nemen, dan blijkt dat er 11.250
mensen werkzaam zijn in de gehele TOS. In de verschillende rTl
bedrijven werken er 6.750; te weten: in Hilversum: 3.450, in
Huizen: 1.650, in pen Haag: 1.140, in Hoorn: 450, en in Amers-
foort: 100.
De Holland Signaal Apparaten telt 2900 medewerkers, de SSI 85,
de Machinefabriek Alkmaar 250 en tenslotte Van der Heem 1250.
Ik hoop u m~t het bovenstaande enigszins een indruk te hebben
gegeven over de plaats van Van der Heem in de totale organi-
satie van hetPhilips' concern.

C. Schrevel

De jongste zoon, Ruud, bracht me naar de bus. "Achterom, door
het poortje! Dan ben je er veel gauwer!" Ik kreeg een hand, nog
even zwaaien en het contact met de familie Borsboom behoorde
tot het rijk der herinnering.

Al rijdend bedacht Ik dat ieder huisje zijn kruisje heeft. Maar
lang niet ieder huis heeft een bronzen NBOB kruis!
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