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Voorwoord 
  
     
Wat is het weer genieten nu we elkaar weer 
ontmoeten zonder al te veel Coronabelemmeringen. 
Hopelijk blijft dat zo. Maar wij gaan toch maar even 
weer de Corona boosterprik halen. Nadat we het 
Pieterpad hebben voltooid zijn we begonnen met het 
Trekvogelpad, ook wel het ‘Pieterpad-overdwars’ 
genoemd. De Noord-Hollandse veenweiden, de 
Utrechtse Heuvelrug, de zandverstuivingen op de 
Veluwe en de Achterhoek. Het Trekvogelpad laat het 
je allemaal zien. Lengte 414 km. We zijn gestart op 
het strand van Bergen aan Zee. We doen het in 
stukjes en hebben nu zo’n 35 km afgelegd.  
 
De voorstelling Festival Overmorgen in de Lawei, een theatrale ervaring over de 
vraag wanneer een nieuwe plek een thuis wordt, was goed bezocht. Acteur Stijn 
Schootstra heeft de interviews, die hij met een paar oud-medewerkers van 
Philips heeft gevoerd, prachtig verwoord. Het was bijzonder om een luchtfoto 
van Drachten voor en na de komst van Philips te zien.  Joop en ik hebben op het 
podium een paar leuke ervaringen gedeeld over hoe wij het hebben ervaren om 
in Drachten te komen wonen. Uiteraard zijn Philipservaringen verteld.  
 
Op 21 december hebben we weer het vertrouwde Kerstkienen  en 18 januari 
gaat u kennis maken met de huidige bedrijfsdirectie, met een verhaal over het 
reilen en zeilen van Philips Drachten.  
 
Ik vond het fijn u weer te treffen tijdens de boottocht en bij het optreden van de 
,,De Brêgesjongers’’. 
 
De winter komt eraan, alhoewel tot november leek het wel zomer te blijven. 
Laten we hopen dat de kachel niet te veel brandt, want dat is een dure 
aangelegenheid.  
  
Veel leesplezier, met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Onderstaande luchtfoto’s van Drachten geven de 
veranderingen weer door de komst van Philips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de komst van Philips (1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de komst van Philips (1964) 
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Verenigingsnieuws september/oktober  2022 
 
Er is een kaart verstuurd naar de zieken: 
 
J. Boers   Appelhof   Drachten 
S. Hiemstra   De Rien   Drachten 
J.  Loonstra   Burg. Selhorststraat  Gorredijk 
H. Hoekstra   Klaverweide   Drachten 
Mevr. Smit-van Houten  Burefen   Drachten 
Mevr. J. Meulman  Kon. Julianastraat  Burgum 

 
Overleden 
19 mei Mevr. C. Rozendal-Boelens 75 jaar  Dokkum 
2 aug. Dhr. T. Schaafsma  81 jaar Barchem 
4 okt. Mevr. H. van der Heide-Drent 72 jaar Drachten 
13 okt. Mevr. A. van Oostendorp 78 jaar Drachten 
15 okt. Dhr. J. Hoekstra  79 jaar Grou 
19 okt. Mevr. M. van Bruggen-Visser 83 jaar Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubileum 
20 okt. Fam. B. de Boer Drachten 50 jaar getrouwd 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Nieuwe leden 
Mevr. de Vries en dhr. Kroes   Drachten 
Mevr. en dhr.  Klinge-Rietdijk   Ureterp 
Mevr. en dhr.  Van der Veen-Sasabone  Drachtstercompagnie 
Mevr. T. Weening-Triemstra   Drachten 
Dhr.  en mevr.  de Jonge   Drachten 
Mevr. P. van der Mossel-van der Leest  Drachten 

 
Van harte welkom!  
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Bedankjes 
Graag willen wij de vereniging en vooral Felix en Joop hartelijk bedanken voor 
het bezoek en bloemen, ter gelegenheid van mijn 75e verjaardag. Genietend van 
het mooie weer buiten met een hapje en een drankje was het tijd om 
herinneringen op te halen. Het maakte het geheel tot een gedenkwaardige 
middag. Fantastisch. Met vriendelijke groet,  

Margreet en Maarten Brussee.  
 
Kortgeleden kwamen Felix en Anna namens "kontakt" ons verrassen met een 
mooi bos bloemen voor ons 55 jarig huwelijk, daarvoor hartelijk bedankt 
Vriendelijk groet  

Jan en Margje Akkerman  
 
.Ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum ontvingen wij namens 
“Kontakt” een prachtig boeket bloemen. Daarvoor onze hartelijke dank . 
Vriendelijke groeten, 

Jan en Alke Spoelstra 
 

Hierbij wil ik “Kontakt” hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen 
dat ik ter gelegenheid van mijn 85ste  verjaardag heb ontvangen. Met vriendelijke 
groet.  

Henny Poortvliet 
 
Langs deze weg willen wij het bestuur van Kontakt hartelijk bedanken  
voor het prachtige boeket dat wij ter ere van ons 40-jarig huwelijksjubileum 
mochten ontvangen. 

Met vriendelijke groet, Bea en Joop de Graaf. 
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Bij de omslagfoto 
Deze foto heeft betrekking op het artikel “Werken bij  Philips Drachten: één van 
de slimste fabrieken van Europa” dat u kunt vinden vanaf blz. 19 in dit boekje. 
Zeker de moeite van het lezen waard. 

 
In Memoriam Matty van Bruggen 

Op 19 oktober 2022 is Matty van Bruggen-Visser op 83-jarige 
leeftijd overleden. Zij was van 2005 tot 2016 bestuurslid van 
onze vereniging en vervulde de functie van notulist. 
Daarnaast zat zij in diverse commissies o.a. de 
jubileumcommissie ter voorbereiding van het 35-jarig 
jubileum van “Kontakt”. Op het moment dat zij aangaf te 
willen stoppen als bestuurslid was het moeilijk om een 
opvolger te vinden en daarom was zij bereid om een nog 

een paar jaar door te gaan. We hebben Matty leren kennen als iemand die zeer 
betrokken was met het reilen en zeilen van onze vereniging. Ook tijdens de 
kienmiddagen  was zij prominent aanwezig om de kaartjes te controleren. 
Behalve dat zij lid was van het bestuur van Kontakt, was zij jarenlang ouderling 
bij Rispinge en vervulde ze ook andere maatschappelijke taken. Matty was 
getrouwd met Douwe van Bruggen die in 2009 is overleden. Wij wensen de 
kinderen, kleinkinderen en haar vriend Piet veel sterkte toe met dit grote verlies. 

Bestuur Kontakt 
 

Voortaan betalen met de pin in het bedrijfsrestaurant. 
Omdat het aantal bankfilialen terugloopt wordt het steeds 
lastiger om contant geld te storten. Daarom hebben we een 
pinapparaat aangeschaft zodat de betalingen in het 
bedrijfsrestaurant door middel van de pin plaats kunnen 
vinden. Met de start van het nieuwe seizoen in september zijn 

we hiermee begonnen.  Wij verzoeken u  om dan voortaan zoveel mogelijk te 
betalen door middel van de pin. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Uw penningmeester, Atze de Haan 
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Kontaktmiddagen en overige activiteiten 2022-2023 
 
 
 
15 nov. Fljimsk 2 (Griet Wiersma, Piter Wilkens en Minze Dijksma) 
 Lawei 
 
21 dec. Kerstkienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
18 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Kennismaking nieuw Site manager 
 Inleiding Jan Konijnenberg over de nieuwe Pensioenwet 
 Bedrijfsrestaurant 
 
15 febr. Algemene Ledenvergadering met na de pauze 

Klaas Geschiere, directeur van Norma geeft een inleiding over 
de ontwikkelingen bij Norma en de op handen zijnde 
verhuizing naar industrie terrein A7. Hierna is er een excursie 
naar hal 4. Wat is er nog te herkennen van de CW (Centrale 
Werkplaats.) 

 Bedrijfsrestaurant 
 
21 maart Welkom in Drachten, met na de pauze het Fries 

Seniorenorkest. 
Lawei 

 
19 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
3 mei Dagtochten 
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Afscheid Bestuursleden 
Op 13 september hebben we als bestuur met de partners een boottochtje 
gemaakt op de “Âlde Feanen” in de omgeving  van Earnewâld. Toen we aan 
boord gingen werden we verwelkomd door een gids van “It Fryske Gea”, die ons 
gedurende de tocht allerlei wetenswaardigheden vertelde over de “Alde 
Feanen”. Onderweg voeren we langs het zomerhuisje dat ooit in bezit was Frits 
Philips. Ook gingen we langs een zwaluwwand met 251 gaten. De 251 gaten 
staan symbool voor de vliegtuigen die op 4 en 5 september 1942 vertrokken uit 
Engeland. Er zijn 12 gaten dichtgemaakt, deze verbeelden de 12 vliegtuigen die 
niet teruggekeerd zijn. Eén van deze 12 was de LancasterR5682, die is 
neergestort en in 2017 is geborgen. 
Na afloop van de boottocht konden we in het bezoekerscentrum van Earnewâld 
de tentoonstelling bekijken over de neergestort Lancaster R5682.  
Daarna vertrokken we naar  het paviljoen “De Leijen”, waar we konden genieten 
van een heerlijke maaltijd.  Hier hebben we afscheid genomen van de 
vertrekkende bestuursleden.  
Warren Dodd heeft gedurende zes jaar zijn taak als penningmeesterschap met 
veel inzet vervuld. Alie Elgersma maakte gedurende ruim vijf jaar deel uit van het 
bestuur als notulist. Alie zorgde er ook voor dat ons informatiebulletin zonder 
taal- en spellingsfouten de deur uit ging. Beide werden bedankt door onze 
voorzitter Felix voor hun inzet en zij ontvingen een boeket bloemen en een 
envelop met inhoud.  
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Dinsdag 15 november in de Lawei:  
Fjlimsk met het programma: “Wêr sil dit hinne?”  

Drie Friese toppers bundelen 
opnieuw hun krachten.  
Fjlimsk bestaande uit zangeres 
Griet Wiersma, troubadour Piter 
Wilkens en goochelaar Minze 
Dijksma komt weer met een nieuw 
theaterprogramma  

Griet Wiersma en Piter Wilkens 
boeien en ontroeren met hun 
zangtalent en brengen ook 
verrassende duetten.  
Minze Dijksma verbluft het publiek 
met zijn goochelkunsten.  
In de vele sketches worden hun 
afzonderlijke kwaliteiten een 
komische optelsom. De hilarische 
typetjes van Griet gecombineerd 
met de gortdroge humor van Piter 
Wilkens en Minze Dijksma. Ze 
bieden een programma om alle 

zorgen uit het dagelijkse leven te vergeten en verbazen zich over de jachtige 
wereld waarin we leven. Griet, Piter en Minze vragen zich dan ook af:    “Wêr sil 
dit hinne…?” 

Er zijn nog kaarten beschikbaar.  
Veel leden hebben zich al opgegeven voor deze middag. Zij hebben inmiddels de 
kaarten thuis ontvangen. Hebt u geen kaarten besteld?  Geen nood. Er zijn nog 
plaatsen vrij! U kunt kaarten aan de zaal kopen. Voor leden is de prijs € 5,- per 
persoon. Ook introducés zijn welkom, zij  betalen € 10,- per persoon.  

Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 
Plaats: Schouwburg de Lawei, Roel Oostrazaal.   
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Woensdag 21 december Kerstkienen 

Op onze laatste Kontaktmiddag van het jaar gaan we gezellig Kienen. Er zijn weer 
fraaie prijzen te winnen. Dus kom allen. 
 
Tijd: 14:00 uur (zaal open 13:30) 
Plaats: Bedrijfsrestaurant 
 

Terugblik Kontaktmiddag 21 september Notaris Anna 
de Vries. 

Deze middag werden we welkom 
geheten door Felix Ernens. Daarna 
werden de namen genoemd van degenen 
die de afgelopen periode zijn overleden. 
Tijdens een ogenblik van stilte werden 
deze leden herdacht. Er waren 60 
personen aanwezig. 
Hierna kreeg notaris Anna de Vries het 
woord. Zij behandelde op duidelijke wijze 
onderwerpen erfrecht, testamenten en 
levenstestament. Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk werd alles 
duidelijk uitgelegd. Vooral het belang van 
een levenstestament is groot.  
Aan de aanwezigen werden folders 

uitgedeeld over de behandelde onderwerpen. 
Aan het eind van de middag werd  notaris Anna de Vries bedankt voor haar 
bijdrage en dit werd onderstreept door een boeket bloemen en een applaus uit 
te zaal.  
N.B. Er zijn folders over bovengenoemde onderwerpen toegestuurd aan de 
leden waarvan het e-mailadres bekend is. Deze folders staan ook op onze 
website: www.kontakt-philips.nl . Degenen die niet over een e-mail adres 
beschikken en/of geen toegang tot internet hebben kunnen een setje folders 
aanvragen bij Frans Roorda, tel.nr. 0512-512414. 
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Verslag van de verrassingstocht van woensdag 
5 oktober 2022 
 
Het was weer zover, de verrassingstocht! 
Ook deze keer waren er ongeveer 90 personen die zich hadden opgegeven. Op 
het laatste moment heeft toch nog een aantal personen afgezegd, zodat we met 
84 personen, verdeeld over twee bussen op pad gingen. 
Iedereen stond weer goed gemutst bij de bushalte (Philips terrein) op de bussen 
A en B te wachten. Om 8.15 uur zat iedereen in de bus en konden we vertrekken 
vanaf het Philips terrein, richting Heerenveen. Tineke onze chauffeuse hield de 
spanning er in door steeds wat hints te geven naar het uiteindelijke reisdoel, dus 
wisten we al gauw dat het in ieder geval Utrecht werd. Onderweg vertelde ze 
met mooie verhalen waar we langs reden en wat we allemaal zagen . 
Bij Lemmer de Noordoostpolder in, langs Emmeloord. Op de Ketelbrug zagen we 
vele windmolens grote en kleine in aanbouw, rechts in de verte konden we Urk 
zien.  
Bij het knooppunt bij Almere vertelde Tineke een leuk weetje: Inbrekers hadden 
onder een van de olifanten hun gestolen buit verstopt, die later door de politie 
werd teruggevonden. 
 
Ons einddoel was Leerdam. 
We reden verder langs Utrecht en het Amsterdamrijnkanaal. Ons einddoel was 
Leerdam waar we 10.30 uur aankwamen en een rondvaartboot van Rederij 
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Leerdam op ons lag te wachten, het was een lange zit! De bus kon vlakbij de boot 
parkeren, dus even lopen en benen strekken zat er niet in. 
 
Aan boord werden we voorzien van koffie/thee en appeltaart. 
Het duurde niet lang dat iedereen een mooi plekje op de boot had gevonden, je 
kon beneden en boven zitten en al gauw waren we voorzien van koffie  
met lekkere appeltaart en ondertussen was de boot los en voeren we langs de 
Linge langs pittoreske plekjes en vele fruitbomen, dorpen en een stadje met 
scheve toren. 
Ook werd de lunch aan boord geserveerd diverse broodjes, kroketten en salade 
met drinken erbij.  
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Het weer was goed, dus op het achterdek kun je ook buiten zitten. 

Na de lunch kon men even bewegen en een praatje maken met collega’s en 
medereizigers. Het weer viel best mee, dus konden we nog heerlijk buiten op het 
dek zitten. De reis over de Linge duurde totaal 4 uur. 
 
Op weg naar ons dineradres gingen we langs een toeristische route. 
Om 15.00 uur weer in Leerdam aangelegd en gingen we gelijk weer in de bus. 
De terugreis was een mooie toeristische route, langs en over de 
Utrechtseheuvelrug, langs vliegtuigmuseum in Soesterberg, Paleis Soestdijk. 
 
Om 18.00 uur  kwamen we in Tollebeek aan bij restaurant de Goede Aanloop 
waar we weer heerlijk hebben gegeten! 

Om 20 uur zaten we voldaan weer in de bus naar huis, onderweg werd 
chauffeuse Tineke bedankt voor de veilige reis en mooie verhalen 
en EHBO er Iekje voor de  goede zorgen. In de andere bus werd chauffeur Doede 
eveneens bedankt en  EHBO er Boele voor zijn bijdrage aan deze tocht.  
Om 20.45 uur weer waren we terug bij Philips en iedereen ging iedereen weer 
naar huis, weer met regen en harde wind. 
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Al met al weer een prachtige en goed verzorgde reis waarvan iedereen weer 
heeft genoten! 
Dankjewel bestuur en organisatie van Kontakt. 
Tot een volgende keer! 

Tineke en Willem 

Tijdens deze tocht zijn diverse foto’s gemaakt. U kunt ze bekijken op onze 
website www.kontakt-philips.nl 
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Terugblik Kontaktmiddag 26 oktober met Shantykoor 
“De Brêgesjongers” uit Opeinde. 

 

We werden welkom geheten door onze vicevoorzitter Joop de Graaf omdat Felix  
tot half drie aanwezig moest zijn bij een andere vergadering. Hierna werden de 
namen voorgelezen van  de overledenen van de afgelopen maand die we met 
een moment van stilte hebben herdacht.  

Deze middag werd bezocht door 92 personen, dus een mooie opkomst. 

Het repertoire van de “Bregesjongers” is zeer gevarieerd  van shanties, folksongs 
en liedjes uit het Frysk Lieteboek tot oude hits van  Freddy Quinn. 

Er werd in veel verschillende talen gezongen zoals Fries, Nederlands, Engels en 
Duits  en er werden veel muziekinstrumenten bespeeld o.a. accordeons, 
trekzakken, drums, (bas)gitaren en verschillende fluiten en zelfs een bastuba. 

Er werden veel  bekende nummers gespeeld en gezongen  zodat we allemaal wel 
wat mee konden zingen en klappen. 

De middag werd verzorgd door ongeveer 25 leden van het 37 personen tellende 
Shantykoor. 
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Het optreden begon om 2 uur en was in 3 delen over de middag verdeeld met 2 
pauzes tussendoor. 

Aan het slot van het optreden kregen ze een staande ovatie van de aanwezigen. 
Onze voorzitter was inmiddels weer aangeschoven en kon daarom de middag 
afsluiten, niet nadat hij de Brêgesjongers had bedankt en een boeket bloemen 
had uitgereikt aan  Sietske Riemersma.  

 

Om halfvijf  
keerde 
iedereen met 
een voldaan 
gevoel 
huiswaarts. 

Margreet 
Pultrum 
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Philips Drachten heeft een nieuwe Site & Operations 
Leader 

Introductie Vincent van Veen 

De cirkel is rond… 

Ik ben Vincent van Veen en per 1 juni 
ben ik begonnen als Site en Operations 
Leader voor Drachten. Voor mij 
betekent dat letterlijk dat de cirkel 
rond is. Toen ik 23 jaar geleden 
afstudeerde en tijdens mijn studie al 
een periode in Zuid-Afrika verbleef, 
wilde ik graag voor een internationaal 
bedrijf werken, in de hoop wat van de 
wereld te zien en op veel verschillende 
plekken te mogen werken. 

 Ik schreef een open sollicitatie naar het hoofdkantoor van Philips, destijds 
gevestigd in Eindhoven. Tot mijn vreugde werd ik uitgenodigd voor een gesprek 
en tot mijn verbazing was dat gesprek in Drachten. Nog niet eerder had ik 
kennisgemaakt met de activiteiten van Philips in Drachten, maar direct was ik het 
begin van mijn cirkel binnen Philips. 

Een aantal jaren later werkten we aan een shaver die in Zhuhai in productie 
moest gaan en was er paniek. De lokale projectleider was net gestopt en Philips 
zocht vervanging. Niet veel later ben ik met mijn vrouw Jessica en mijn 8 
maanden oud dochtertje Ruby naar Zhuhai afgereisd. We verbleven 4 jaar in 
Zhuhai en hier werd mijn jongste dochter Zoë geboren. Vanaf dat moment 
hebben we op verschillende plekken gewerkt en gewoond; na een korte periode 
terug in Amsterdam verhuisden we naar Suzhou (China). Daarna naar Hong Kong 
en met nog een korte tussenstop in Amsterdam vertrokken we vervolgens naar 
Amerika. Afgelopen december kwamen we terug naar Nederland. 

 En toen kwam dat telefoontje; “We zoeken een Site & Operations Leader voor 
Drachten… 
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Wat denk je?”. Ik was direct verkocht. Na bijna 20 jaar terugkeren naar die mooie 
plek waar ik het altijd ontzettend naar mijn zin heb gehad en waar ik door mijn 
hele carrière eigenlijk wel direct of zijdelings bij betrokken ben gebleven. Dat is 
een buitenkans! 

En zo ben ik dus op 1 juni begonnen. Het weerzien is geweldig! Wat een 
hartelijke ontvangst. 

Er zijn nog best wat mensen van toen en natuurlijk ook een hoop nieuwe 
gezichten. Maar de sfeer en de drive is er nog altijd. De vooruitgang is ook hier 
niet gestopt. Drachten is zich door zijn mensen blijven ontwikkelen en die lijn ben 
ik van plan door te zetten. Dat is mijn ambitie: Samen houden we Drachten 
innovatief en competitief! 

 Vincent van Veen 

Site & Operations Leader   

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

 Wit, bruin, grijs, blauw 

De positie van medewerkers in het bedrijf was vroeger herkenbaar aan 
de kleding. Mannen in de fabriek droegen een blauwe overall. Een 
blauwe jas was voorbehouden aan een vakman, zoals een 
onderhoudsmonteur of een fijnmechanisch bankwerker. Onderbazen 
hadden een grijze en 
bazen een bruine jas. 
Laboranten en calcula-
tors droegen een wit 
exemplaar, vandaar 
hun bijnaam 'witjassen'. 
De hoogsten in de 
hiërarchie (en 
kantoorpersoneel) 
droegen echter geen 
jas, maar waren 
gekleed, in een net pak 
met stropdas. 
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Werken bij Philips Drachten: één van de slimste 
fabrieken van Europa 

Precisie op 70 micrometer 
nauwkeurig 
In Drachten worden onder meer 
scheerapparaten en persoonlijke 
verzorgingsapparaten 
geproduceerd. Met name de 
fabricage van scheerapparaten 
heeft ervoor gezorgd dat Philips 
vooroploopt in de digitalisering van 
de fabrieksomgeving, aldus Daniël. 

“Voor scheerapparaten heb je te maken met precisiewerk. Het dunste onderdeel 
is 70 micrometer, ongeveer zo dik als een haar; als je het dikker maakt kun je niet 
meer glad scheren, als het dunner zou worden dan is het onderdeel niet meer 
stevig genoeg. Als je zo nauwkeurig wilt werken, dan moet je heel veel data 
verzamelen om zeker te weten wat je aan het doen bent.” 
Machines in de fabriek zijn verbonden met computers die data verzamelen en 
analyseren. Net zoals moderne auto’s of slimme thermostaten: “De hoeveelheid 
data die we in Drachten verzamelen, ligt wel heel hoog, dankzij onze 
Manufacturing IT-afdeling”, aldus Wiljan. “Laatst was een leverancier van robots 
bij ons op bezoek, die vroeg of onze data gebruikt konden worden om robots 
door te ontwikkelen.” 
‘’De hoeveelheid data die we in Drachten verzamelen, ligt wel heel hoog. Laatst was 
een leverancier van robots bij ons op bezoek, die vroeg of onze data gebruikt konden 
worden om robots door te ontwikkelen.’ 

Wiljan Vos, Data Consultant 

Op de productie- als innovatielocatie van Philips in Drachten staat één van de 
slimste fabrieken van Europa. De medewerkers in de fabriek worden 
ondersteund door maar liefst 300 robots, en dankzij slimme data-analyses 
komt het steeds minder vaak voor dat machines onverwacht uitvallen. 
Ingenieurs Daniël Caljouw en Wiljan Vos zijn dagelijks bezig met het verder 
automatiseren en digitaliseren van deze fabrieksomgeving – ook wel 
industriële automatisering genoemd: “De stip aan de horizon is een fabriek die 
bij wijze van spreken in het donker kan draaien.” 
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Alles is traceerbaar 
Een van de manieren waarop deze verzamelde data kan worden toegepast, is 
voorkomen dat machines stuk gaan. “We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel 
kracht er nodig is om een robot te laten bewegen”, aldus Wiljan. “Als een robot 
ineens meer kracht nodig heeft, dan kan dat wijzen op slijtage van onderdelen. 
Bij dit soort signalen, kunnen we ingrijpen en onderdelen vervangen voordat een 
machine stuk gaat. Dat heet ook wel predictive maintenance; je kunt voorspellen 
wanneer onderhoud nodig is.” 

Het belangrijkste doel is het voorkomen van 
ongeplande storingen. Wiljan: “Als een 
fabriek stil komt te liggen, dan heeft dat 
best wel wat gevolgen. Mensen in de 
fabriek kunnen hun werk niet doen, er 
moeten extra monteurs komen, je hebt 
reserve-onderdelen nodig. Daarbij gaat de 
leverbetrouwbaarheid omlaag; je kunt 

daardoor wellicht je planning niet meer halen.” 
Data helpt ook om producten te verbeteren: “Elk scheerapparaat dat hier van de 
band rolt, krijgt een uniek nummer. We kunnen ook van elk apparaat terugzien 
welke onderdelen zijn gebruikt, van welke leverancier en wanneer die zijn 
binnengekomen. Eigenlijk is alles traceerbaar; we weten precies wanneer welk 
apparaat van de band rolt. Als er dan een keer iets misgaat en er is een batch 
met kwalitatief mindere producten, dan kunnen we veel beter herleiden waar 
dat aan lag.” 
  
Data van scheerkappen verzamelen 
Binnen de wereld van industriële automatisering wordt er ook wel gesproken 
over ‘Industry 4.0’; fabrieksomgevingen zijn steeds meer verbonden, genereren 
meer data en worden daardoor slimmer. Daniël: “Het is wel een beetje een 
‘buzzwoord’, net als Big Data. Er wordt soms meer over gesproken dan dat het 
wordt toegepast. Maar wij zijn hier in Drachten echt ver mee in de praktijk. In 
2000 zijn we begonnen met het verzamelen van data van scheerkappen. Toen 
ging het nog om 4 kilobyte per kapje, nu is dat minstens het 500-voudige.” 
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‘’Wij zijn hier echt ver met big data in de praktijk. In 2000 zijn we begonnen 
met het verzamelen van data van scheerkappen. Toen ging het nog om 4 
kilobyte per kapje, nu is dat minstens het 500-voudige.’’ 

Daniël Caljouw, Senior Production Engineer 
 

Om in de toekomst nog 
verder te verbeteren, 
heeft het team zelfs een 
eigen data-
analyseplatform 
ontwikkeld: “Samen met 
externe partners gaan we 
kijken hoe we data zo 
kunnen inzetten dat we 
naar nul ‘unexpected 
breakdowns’ kunnen 

gaan. Problemen kunnen vaak worden voorkomen door op tijd in te grijpen als er 
kleine afwijkingen te zien zijn. 
Al onze data zitten in dit platform, dat algoritmes ontwikkeld om nog verder te 
verbeteren. Het is belangrijk domein kennis toe te voegen van de systemen die je 
wilt analyseren. Een data scientist zou het niet alleen kunnen; de kennis van een 
engineer of monteur is erg belangrijk.” 
“Werken bij Philips in Drachten voelt eigenlijk als een grote technologische 
speeltuin”, aldus Daniël. “Als je zo op de fabrieksvloer rondkijkt dan zie je 
bijvoorbeeld wel al veel autonoom rijdende wagentjes, die onder meer van de 
productievloer naar het magazijn en terugrijden om producten van de ene 
afdeling naar de andere te krijgen. Er gebeurt hier gewoon ontzettend veel op 
het gebied van innovatie.” 
‘’Werken bij Philips in Drachten voelt eigenlijk als een grote technologische 
speeltuin. Er gebeurt hier gewoon ontzettend veel op het gebied van  
innovatie.’ 

  Daniël Caljouw, Senior Production Engineer 
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Einde debat nieuwe Pensioenwet in 
zicht? 
(Onderstaan artikel is overgenomen van de website van de Koepel 
Gepensioneerden.) 

 

Afgelopen weken werd, na maar liefst vier lange sessies, het zogenaamde 
‘wetgevingsoverleg’ over de nieuwe Pensioenwet afgerond. Normaal gebeurt dat 
in één keer. Maar de grote hoeveelheid partijen dat aan het debat meedeed, de 
talloze vragen die Kamerleden op de minister en op elkaar afvuurden en het feit 
dat daar nog steeds geen antwoorden op volgden die alle twijfels wegnamen, 
noopten tot een marathondebat in vier afleveringen. 

Direct daarna wierp de ChristenUnie zich op als loopjongen van de eigen minister 
(Schouten) en gebruikte CU-woordvoerder Ceder de Regeling van 
Werkzaamheden als gelegenheid om zo snel mogelijk een afrondend plenair 
debat in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer aan te vragen. Ook dat was 
ongebruikelijk. Normaliter bepalen woordvoerders in hun eigen 
procedurevergadering gezamenlijk of en wanneer een wetsvoorstel rijp is voor 
zo’n afrondend debat. De oppositie nam daar dan ook geen genoegen mee en 
vroeg (bij monde van Omtzigt) om een mondelinge stemming. Die kwam er. 
Hoewel alle oppositiepartijen tegen het voorstel van Ceder stemden, haalde dat 
het wel: in de Tweede Kamer hebben CDA, CU, D66 en VVD immers een (nipte) 
meerderheid. 

In de Eerste Kamer hebben ze die niet. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat 
minister en coalitiepartijen, ondanks het feit dat die eerste vorige week nog 
genoodzaakt was de wet opnieuw uit te stellen (deze keer met een half jaar), het 
tempo in de wetsbehandeling willen houden. Terwijl de minister er nu op inzet 
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om Groen Links en PvdA in de senaat aan haar zijde te krijgen (waarover 
hieronder meer), is de kans groot dat dat niet genoeg blijkt te zijn als de Eerste 
Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar van 
samenstelling verandert. Kijkend naar de huidige peilingen gaan coalitiepartijen 
dan immers fors verliezen. 

 

Groen Links en PvdA zijn voornamelijk kritisch op de nieuwe wet omdat die de 
gedane belofte dat mensen die dat nu nog niet doen straks wèl pensioen gaan 
opbouwen, flexkrachten en zzp’ers bijvoorbeeld, niet waarmaakt. In het debat 
probeerde de minister beide partijen tegemoet te komen door een actieplan van 
vakbonden en werkgevers in het vooruitzicht te stellen dat ervoor moet zorgen 
dat over vijf jaar het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt met de helft is 
afgenomen. Ze wilde daar echter geen garantie op geven. Een boterzacht 
voorstel dus, dat zowel Groen Links als PvdA nog niet over de streep leek te 
trekken. Daar komt nog bij dat ze ook geen gehoor gaf aan de wens van die 
laatste partij om de tijdelijke soepelere regels om pensioenen in de aanloop naar 
het nieuwe pensioenstelsel te kunnen indexeren niet stop te zetten. De minister 
wil dat ‘eind van het jaar bekijken’. Dat is het moment dat ze duidelijk hoopt te 
hebben dat het wetsvoorstel het haalt. 

Eerstvolgende stap daarbij is dus het plenaire debat in de grote zaal dat er nu 
komt. Dat zal plaatsvinden op 2 november aanstaande. Aanvang ervan is 10.00 
uur. Een eindtijd wordt niet vermeld op de Kameragenda, maar duidelijk is al wel 
dat die agenda voor de rest van de dag is schoongeveegd. Met andere woorden: 
er zullen dan geen andere debatten plaatsvinden, want dit wetsvoorstel zal en 
moet worden afgerond. 

Voorafgaand aan dat debat zal de Koepel Gepensioneerden nog een extra rondje 
langs de voor de uitkomst van het debat cruciale Kamerleden maken. Met 
nieuwe vragen (om ‘maatmensberekeningen’ bijvoorbeeld, zodat duidelijker 
wordt wat de effecten van de nieuwe wet zijn) en met nieuwe voorstellen 
(bijvoorbeeld rondom het hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden). 
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