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Voorwoord 

Van de persconferentie van Mark en Hugo word je niet vrolijk. Maar je moet er 
maar staan om telkens een zware boodschap te moeten brengen. Ik wil niet één 
van die 17 miljoen deskundigen zijn, maar weet wel dat het een serieus virus is. 
Ik probeer zo goed mogelijk te voldoen aan de richtlijnen. Dit geldt ook voor ons 
als vereniging. Helaas kunnen we elkaar nog steeds niet ontmoeten, maar ik zie 
er wel naar uit. Hopelijk zien we elkaar weer in het volgend seizoen, nadat we 
allen geprikt zijn. Een aantal leden van ons is reeds gevaccineerd. 

Nu we geen Algemene Ledenvergadering kunnen houden, ontvangt u hierbij de 
jaarstukken. 

We hebben een uitgebreid artikel over de hobby’s van onze oud plantmanager 
Roel Buis in dit blad opgenomen. Hij was plantmanager in de jaren 1992-1999 
van Drachten. Velen van jullie zullen hem zeker herinneren. Dat het niet alleen 
over paarden en schapen ging was te verwachten.  

Mocht u ook een leuke,  bijzondere hobby hebben, geef het even aan ons door. 

Op het stuk van Anders Rozendal hebben we leuke reacties gehad. Mocht 
iemand het boek willen lezen, dan is dat mogelijk. Geef je wens even door aan 
het bestuur.  

Helaas is ons zeer gewaardeerde  mede bestuurslid Lammert Rodenburg 
overleden op vrijdag 5 februari 2021.  

Waarschijnlijk hebt u de ontwikkelingen over de verkoop van huishoudelijke 
apparaten gelezen in de krant. We hebben gemeend toch even een kopie van het 
artikel mee te nemen.  

In ons vorige nummer hebben we vermeld dat er een nieuwe plantmanager is 
aangesteld per 1 januari. Nu een uitgebreidere tekst over de heer Özkan Tece. 
Ik hoop dat we een mooie lente krijgen, maar een leuk winterplaatje kan. 

Veel leesplezier. 
Met een warme groet,  

Felix Ernens 
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 Bij de omslagfoto        

Philipsbrug 
Op 9 maart 2017 heeft wethouder 
Krans de naamplaat onthuld op de 
ophaalbrug over de 
Drachtstervaart in Drachten. Op 
deze wijze eert het 
gemeentebestuur Philips. 

Hoe zou Drachten er uit zien als 
Philips hier niet was gekomen? De 
beslissing van het concern, dat in 
2016 haar 125 jarig bestaan 

vierde, om een vestiging in Drachten te openen, gaf een enorme stimulans aan 
de economische ontwikkeling in de regio. Met zo'n 2000 medewerkers van 35 
verschillende nationaliteiten biedt Philips werkgelegenheid in de regio en is het 
bedrijf een innovatieve kracht binnen het Innovatiecluster. 

Philips is vanaf 1950 een begrip in Drachten, een bedrijf waar de gemeente trots 
op is. Daarom is besloten de brug te vernoemen naar het bedrijf. 
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Verenigingsnieuws januari en februari  2021 
Omdat onder de huidige omstandigheden ziekenbezoek niet mogelijk is, wordt in 
plaats daarvan een kaartje naar de zieke leden gestuurd.  
 
Er is een kaart verstuurd naar: 
Dhr. S.J. Dijkstra A. Aptekerstraat   Drachten 
Mevr. Y. Keizer-Faber (tijdelijk) Neibertilla Drachten 
Mevr. F. de Vries Hayemastate  Stiens 
 
Overleden 
22 jan. Dhr. B. Gorter   77 jaar  Drachten 
26 jan. Mevr. H. Wedman-Veenstra 94 jaar  Drachten 
29 jan. Dhr. F. Wouda   93 jaar  Drachten 
4 febr. Dhr. L. Zwier   80 jaar  Drachten 
5 febr. Dhr. L. Rodenburg   79 jaar  Drachten 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte.  
 
Jubilea 
16 febr. Fam. J. Miedema Drachten 60 jaar getrouwd 
16 apr. Fam. B. Riemersma Buitenpost 40 jaar getrouwd 
21 apr. Fam. H. Heuvelink Drachten 55 jaar getrouwd 
21 apr. Fam. F. Roorda Drachten 50 jaar getrouwd 
29 apr. Fam. F.T.M Ernens De Wilgen 45 jaar getrouwd 
 
Nieuwe leden 
Dhr. en mevr. Braaksma Drachten 
Dhr. en mevr. Martin Drachten 
Dhr. en mevr. Leeuw Drachten 
Dhr. en mevr. Frieswijk Drachten 
 

“Kontakt”middagen en overige activiteiten 2021 
In verband met de onzekere situatie rondom het Coronavirus worden er 
voorlopig geen bijeenkomsten gehouden. Ook de dagtochten gaan niet door.  
Zodra we weer van start kunnen is het de bedoeling om hier een feestelijk 
gebeuren van te maken.  
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Bedankjes 
Hierbij wil ik “Kontakt” bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht 
ontvangen ter gelegenheid van mijn 80ste  verjaardag. 

H.H. Bonsema 
 
Geacht bestuur, langs deze weg willen wij jullie bedanken voor het mooie bos 
bloemen dat we hebben gekregen voor ons 50 jarig huwelijksfeest. Door de 
coronacrises konden we bijna geen bezoek ontvangen maar jullie bloemen 
maakte veel goed. Groeten,  

Harmen en Trudy Altena 
 
Graag willen we jullie bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat wij 
hebben ontvangen op de dag dat wij 60 jaar getrouwd waren. Hartelijk dank 
daarvoor. 

Jan en Maaike Miedema 

 
Beursgang Philips Huishoudtak? 
Onderstaand artikel stond in de Leeuwarder Courant van donderdag 4 februari 
2021. Het is dus nog niet rond.  
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In memoriam Lammert Rodenburg 
Ons bestuurslid Lammert  is op 79-jarige leeftijd overleden op vrijdag 5 februari 2021.  

Lammert, een bestuurder die zeer gewaardeerd werd om zijn 
werk binnen het bestuur. Hij was vanaf het moment dat hij in 
2002 met pensioen ging lid van onze vereniging en bestuurder 
vanaf 2014. Helaas kreeg hij enkele jaren geleden 
gezondheidsklachten en kon hij niet zonder zuurstof.  

Onze vicevoorzitter  heeft zich o.a. ingezet voor het 
aanpassen van de statuten en het vormgeven aan een 
huishoudelijk reglement voor onze vereniging. Ondanks zijn 
gezondheidsklachten heeft hij tot het eind, naar vermogen, 

zijn bijdrage en stempel gedrukt op de activiteiten voor de vereniging. 

Zijn Philipsloopbaan is  in 1961 begonnen in Eindhoven op een ontwikkellaboratorium 
van PIT (Producten voor Industriële Toepassing). Vanaf  1965  heeft hij op diverse 
ontwikkel- en voorontwikkelafdelingen van DAP gewerkt. Voor de shaver ontwikkeling 
waren er twee hoofdgroepen. Driekops en tweekops apparaten. Lammert was vanaf 
1990 de projectleider voor de twee kops apparaten. In zijn werkkamer bij Philips was hij 
omringd met dozen verschillende typen tweekops.  

Naast zijn werk was hij voorzitter van de afdeling Drachten van de VHPP (Vereniging 
Hoger Personeel Philips). Een overlegpartner met het bedrijf over o.a. cao’s. 

Lammert was ook erg sportief. Zo heeft hij drie keer de Elfstedentocht op ijs en 31 keer 
de Elfstedentocht op de fiets volbracht. Als er geen Elfstedentocht in Friesland was deed 
hij mee aan de alternatieve toertocht op de Weissensee (24 keer). 

Op  maatschappelijk gebied heeft hij ook zijn steentje bijgedragen. O.a. bestuurslid 
buurtvereniging, realisatie buurthuis “De Skûle”, jurylid bij A.V. Impala, Commissielid 
“S.T.C. de Kluners en commissielid van de Drachtster Kei Interclub.  Hiervoor werd hij in 
april 2012 koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.   

Lammert heeft 40 jaar bij Philips gewerkt en is op 1 februari 2002 met pensioen gegaan. 

Onze gedachten gaan uit naar Geertje, kinderen en kleinkinderen. 

Alie, Felix, Frans, Sixtus en Warren. 
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Ledenwerving 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Dus als u iemand tegenkomt die 
bij Philips (Drachten)   heeft gewerkt, kunt u hem of haar attent maken op het 
bestaan van onze vereniging. Ook de partner van een overleden Philips 
medewerker kan lid worden.   
 
Onze vereniging is lid van de Federatie. Deze zet zich in voor de belangen 
van de gepensioneerden. Door lid te worden steunt u tevens het werk 
van de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van gepensioneerden) 
De FPVG op haar beurt is lid van de Koepel van Gepensioneerden. De 
Koepel komt op voor de belangen van de gepensioneerden op landelijk 
niveau.  
 
Voor meer informatie kan diegene een mailtje sturen naar: 
 

info@kontakt-philips.nl 
 
of onderstaand strookje invullen voor meer informatie 
 
Naam: _______________________________________________________ 
 

Adres:________________________________________________________ 
 

PC/Woonplaats________________________________________________ 
 

Telefoonnummer:______________________________________________ 
 

E-mailadres:___________________________________________________ 
 
Opsturen naar Vereniging van Gepensioneerden  Philips Drachten “Kontakt”, 
Kwelderland 6, 9205 EW Drachten. 
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Plantmanager en Boer. 

Een gesprek over de hobby van Roel Buis. Bedrijfsdirecteur van 1992 – 1999 van 
de vestiging Drachten. 

Na hartelijk ontvangen te zijn  door Suzanne en Roel, was meteen het 
gespreksonderwerp Philips en uiteraard zijn warme belangstelling voor Drachten. 

De familie Buis woont in een mooie monumentale woonboerderij in De 
Veenhoop.  De naam van de boerderij, Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck 
hoeve, heeft te maken met het ontginnen van de landerijen rond De Veenhoop. 
Zij wilden een kleine boerderij met een groot stuk land. Het werd een grote 
woonboerderij met weinig grond. Inmiddels is er 4 hectare bijgekocht.  

Roel is geboren op 11 september 1943 in Rotterdam Zuid. Eind 1944 werd zijn 
vader, na een razzia, tewerkgesteld in Hannover (Duitsland). Na de hongerwinter 
en de bevrijding en twee dagen nadat de tweede in huize Buis werd geboren is 
hij lopend vanuit Hannover weer thuis gekomen.  

Na de lagere school ging Roel naar de HBS- B, de Bèta kant, de exacte vakken.  
Zijn vervolgopleiding was TH Delft.  
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Er was toen dienstplicht. Hij heeft 21 maanden gediend bij de Luchtmacht in 
Gilze-Rijen en Den Haag. Technisch beheer lichte vliegtuigen en na een bijna 
ongeval, onderzoek naar de veiligheid met vliegtuigen. Hij moest, als er van een 
vliegtuigtype in zijn beheer mankementen werden gemeld binnen de NATO, alle 
vliegtuigen van dat type van de luchtmacht checken en soms de 
luchtwaardigheid intrekken. Zelfs als de basiscommandant  op stap wilde met het 
vliegtuig kon hij dat tegenhouden. Een vaandrig tegen een overste!  Hij heeft een 
plezierige diensttijd gehad en heeft daarmede het gevoel gekregen om goed met 
mensen om te kunnen gaan,  onafhankelijk van rang of stand. Binnen de 
luchtmacht van essentieel belang voor de vliegveiligheid.  

Hij heeft stage gelopen bij Van Berkel Patent (vleessnijmachines), Daf Eindhoven, 
Philips Licht-Emmasingel en de Ierse eerste spoorwegen. 

Hij wilde bij Philips werken in een fabriek bij mensen. Een technische 
achtergrond om de fabricageprocessen te begrijpen, maar Roel had vooral 
aandacht voor de menselijke processen binnen de industrie. 

Oss 
Bij Philips Oss werd hij werkvoorbereider voor de nieuwe producten op de 
afdeling VSV (voorschakel apparaat). Machines werden als het ware door de 
(centrale) bedrijfsmechanisatie  in de fabriek gedrukt . De fabriek moest zich er 
maar mee redden.  Het was belangrijk om vanuit de fabricage het juiste 
tegenspel te leveren om op gelijke voet de machine aan de praat te krijgen en te 
verbeteren, samen met de BM en ontwikkeling.  

Na 4 jaar zei Roel: ”Ik wil naar het buitenland”. Het in Oss wonende gezin was 
inmiddels uitgebreid met twee jonge dochters. “Je gaat naar Nieuw Zeeland”,  
gaf het management aan. Verder weg kon ook niet. 

Nieuw Zeeland 
Nieuw Zeeland was een gesloten douanegebied. Dat betekende dat wat daar 
door Philips verkocht werd, daar ook gemaakt moest worden.  

Op 29 jarige leeftijd kreeg hij in Auckland de leiding over een project om twee 
fabrieken, Claude Neon & Beacon Radio te integreren tot één. Er werden TL-
balken, transformatoren, voorschakelapparaten, armaturen voor gloeilampen en 
neon verlichting (van die reclame letters) geproduceerd. 
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Na de succesvolle integratie werd hij benoemd als factory manager. 

De kostprijs was simpel. De totale kosten van het jaar, gedeeld door het aantal 
producten dat gemaakt is. Hiermee schommelde de kostprijs en het verlies was 
volledig voor de fabriek als er te weinig producten werden verkocht ten opzichte 
van de begroting. Dat moest anders vond Roel. Vaste kosten moeten altijd 
gedekt zijn en meer produceren is winst. Te weinig is onderbezettingsverlies, dat 
veroorzaakt wordt door de commercie die te weinig verkocht. 

Na vier jaar weer terug  naar Nederland. Een tussenstop in Hongkong. Of het nu 
lag aan de vermoeidheid of de ruimte die men gewend was in Auckland, maar zij 
wisten dat ze daar niet zo snel  weer naar toe wilden. Een grote stad met 
allemaal auto’s en veel lawaai, veel te druk, heeft hij tijdens het overleg in 
Eindhoven over de volgende stap in zijn carrière gezegd. Maar het ging anders. 

Hong Kong  
Er was een jaar ervoor een miniatuurlampen fabriek gestart in Hongkong, met 
productie voornamelijk voor Amerika, die niet goed liep. Dus in Hongkong lag 
een nieuwe uitdaging. 

Roel werd eerst opgeleid tot “lampenboer”. Een half jaar opleiding, 3 stages van 
6 weken in verschillende fabrieken in Nederland, Italië en Duitsland. Gewoon 
meedraaien in ploegendienst  in de productie. 

De Chinese manager kreeg support vanuit Nederland. Roel werd zijn assistent 
met de (stille) opdracht, dat de tent binnen een jaar goed moest draaien en de 
gebudgetteerde kostprijzen gerealiseerd moesten worden. “Lukt het, dan komt 
er een groot feest”, zei de landen chef van Philips Hong Kong. Zo niet,  dan wordt 
de toekomst zeer onzeker. Na een jaar werd Roel benoemd tot factory manager. 

Bij het produceren van lampen worden veel gasvlammen als plaatselijke 
warmtebronnen gebruikt. Hongkong is op zich al zeer warm. Er was veel verloop 
onder het personeel. Er moest wat aan de arbeidsomstandigheden gebeuren. 
Roel liet, samen met Technische Bedrijven Eindhoven, gekoelde lucht inblazen op 
de plaatsen van de operators, zonder het maakproces te verstoren. Er was veel 
uitval. Reeds gebruikte onderdelen werden zo goed als mogelijk was gerepareerd 
en weer gebruikt. Gevolg was: veel machine storingen en slechte producten. Ook 
procedures werden onvoldoende serieus genomen. Bv. kit, een noodzakelijk 
component,  werd gemaakt en gebruikt tot het op was. Echter de houdbaarheid 
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was beperkt. Kit weggooien, als het niet of tijdig wordt verwerkt, was de 
oplossing. 

Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Gebruikmaken van de kennis 
van de medewerker. Het vliegwiel van verbeteringen was op gang gekomen. 
Vóór het verlof  van 6 weken (inclusief vakantie)  naar Nederland, liep het al 
beter in de fabriek. Maar toen Roel weer terugkwam, waren er grote stappen in 
de procesverbeteringen gezet.  

Na uitnodiging van de hoogste kwaliteitsbaas van Noord American Philips 
Lichting naar Hong Kong voor het kweken van wederzijds begrip en het geven 
van een beeld hoe de fabriek erbij stond, was de klant meer overtuigd van het 
feit dat in Hong Kong goede producten konden worden gemaakt.  

Uiteraard werden gasten in de watten gelegd met goed eten en een mooie 
vaartocht. 

Vanuit Duitsland ( Aken) kwam een nieuwe productielijn voor het maken van 
lensend lampen. (Lampje met voorin een klein lensje voor focus).  Die lijn moest 
zo kunnen draaien. Hongkong kreeg hem niet op “stoom”. Geen aantallen en 
slechte kwaliteit. Roel stuurde hem na overleg met Eindhoven terug. 

Na een jaar, goede cijfers en een gerealiseerde target kostprijs. Dus feest voor de 
200 personeelsleden. Restaurant, eten en speeches.    

Specialisten werden uit Nederland en Duitsland jaarlijks overgevlogen om 
mensen op te leiden, maar door verloop van personeel moest dat steeds 
herhaald worden. Roel heeft dit omgekeerd en stuurde zijn Chinese 
productiechef en Chinese enginering naar Europa voor training. 

Roel was de “baas” over de Philips boot die in de haven van Hongkong lag. Het 
was een geliefd uitje voor bezoekers uit Nederland. Varen door de haven en naar 
afgelegen eilandjes. Samen met de “Boot boy” heeft Roel veel gasten vermaakt 
in Hongkong. Een jacht van 12 meter lang met twee motoren. Er werd op zee 
gevaren, de Zuid-Chinese zee. De boot werd in de weekenden ook gebruikt door 
expats. 

Een “Boot boy” (De kapitein aan boord) die geen Engels verstond, vond de 
manager van Philips Hongkong maar niks. Roel moest hem maar ontslaan. Daar 
dacht Roel anders over. Deze “Boot boy” had aanzien bij zijn collega’s. Het waren 
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geen lieverdjes. Er was kans op zogenaamde ongelukjes, beschadigingen aan de 
boot wanneer het in de haven lag, dus hij werd niet ontslagen. “Ik red me er wel 
mee” zei Roel. 

In Hongkong werkten totaal voor Philips rond de 3000 mensen. Jaarlijks was er 
een sportdag. Roel was de jongste expat, hij moest de sportdag mede 
organiseren. Deel van de sportdag was een heus voetbaltoernooi tussen de 
verschillende groepen en fabrieken. Roel liet één van zijn managers een elftal van 
de lichtfabriek formeren. Zijn ploeg won, weliswaar met een gebroken arm bij 
één van zijn medewerkers.  Roel gaf zijn personeelschef opdracht om het salaris 
door te betalen. Normaal kregen ze, volgens de gangbare lokale 
arbeidsvoorwaarden, na 6 dagen geen geld meer van het bedrijf. Na deze 
overwinning steeg de lichtfabriek in aanzien binnen de Philips Hongkong familie. 

In 1980 verliet de familie Buis Hongkong. Roel ging zich voorbereiden op een 
senior functie. Noot: De lichtfabriek bestond in het jaar 2000 25 jaar. 

Eindhoven 
Hij werd geplaatst op de commerciële afdeling van Audio, waaronder Compact 
Disk. Contacten met verkooporganisaties in alle landen. De CD was een groot 
succes, zodat er meestal tekorten waren. Dus was het verdelen van wat er wel 
was. Door de concurrentie die opkwam, was het niet al te winstgevend. 

Oosterhout 
In 1983 ging Roel als directeur naar Oosterhout, een fabriek met ongeveer 1200 
mensen. Philips had een joint venture met Firma Dupont. Misschien zegt jullie de 
wielerploeg PDM iets.  Er werden audio- en videobanden gemaakt. Om het merk 
PDM te promoten moest er een wielerploeg komen. Even technisch: Zo’n bruine 
band werd voorzien van een laag magnetische poeder. Hiervoor werd pigment 
van chroomdioxide gebruikt, het beste materiaal voor deze toepassing. Dupont 
stapte uit de joint venture. De behoefte aan de magneetbanden werd, door 
andere opnametechnieken en de CD, minder. Er moest gereorganiseerd worden. 
Baanverlies voor 300 personen. Dit was duidelijk niet Roel zijn hobby. Er werden 
goede regels opgesteld. Geen twee personen uit dezelfde huishouding en zoveel 
mogelijk  van werk naar werk. 

Friesland 
Toen kwam een nieuwe uitdaging in Friesland. Het was 1992 toen Jan Houben 
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met pensioen ging en opgevolgd werd door Roel. Hij kwam in een bedrijf waar de 
organisatie stond. Goed door het  Centurion tijdperk was gekomen. Jan Houben 
was plantmanager van 1985-1992.  

Roel wilde de verantwoordelijkheden lager in de organisatie bij de mensen 
leggen. Die hebben invloed op het goed draaien van de fabriek. Het management 
moet de voorwaarden scheppen voor hen, zodat het werk uitgevoerd kan 
worden en er een continu verbetering van fabricageprocessen plaatsvindt. 
Inherent hieraan is dat mede de kwaliteit van de producten en de 
leveringsbetrouwbaarheid verbetert.  

Ton van Veen en Teake van der Hoek waren de drijvende krachten achter het 
vormen van “Mini -companies”. Slogan was: Laat je hersens niet bij de portier 
achter, denk mee. We kennen allemaal nog wel de verhalen van Toyota Japan, 
die onder aanvoering van de kwaliteitsgoeroe Kiyoshi Suzaki ons voor was. Suzaki 
heeft onze fabriek bezocht. 

Het was een groot succes. Drachten was het voorbeeld voor geheel Philips. Ton 
ging samen met Yvonne Kamsma – Westra cursussen geven in het Philips 
conferentieoord Groenendael. 

Er kwam veel bezoek, ook uit het buitenland,  in Drachten om te horen hoe wij 
dit opgezet hadden. Veel leden van de Raad van Bestuur en directieleden van 
andere vestigingen en de pers van zowel Philips alsook de dagbladen.  

Uiteindelijk leidde één en ander, in twee jaar tijd tot een reductie van 16% op de 
kostprijs en een lekker soepel lopende organisatie. Dat gaf weer een boost aan 
het Pitstop en SPRINT project, geleid door Ton dat reeds in 1992 was gestart. 
Resulterend in het winnen in 1995 van de eerste wereldwijde Philips 
Improvement Team competitie. Hoofddoelen waren het verlagen van de 
voorraden (40 M gulden eruit) en het verhogen van de beschikbaarheid van de 
producten in de landen. Middelen waren het terugbrengen van de reactietijd van 
meer dan 2 maanden naar 2 weken, het verhogen van de flexibiliteit naar [160k, 
260k] per week, kleine series, de KANBAN methodieken, verkorten van de 
levertijden van leveranciers, met natuurlijk daarbij een leverbetrouwbaarheid 
(CLIP) van 100%. (Confirmed Line Item Performance) 
Gerrit Botke, van de commerciële planning, kwam vanuit Groningen naar 
Drachten en kreeg in opdracht van Roel en Teake een  kamer naast de 
fabrieksplanning. Teake zei: “De deur kan maar van één kant open, van Gerrit 
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naar de fabrieksplanners”. Er werd veel op voorraad gemaakt, resulterend in een 
mismatch in het vierde kwartaal van elk jaar tussen marktvraag van een type 
scheerapparaat en de  aanwezige voorraad.  De reactietijd van de fabriek was 
teruggebracht naar twee weken, waardoor sneller kon worden ingespeeld op de 
actuele marktvraag. 

Maar ook de leveranciers moesten mee. André Mastenbroek met zijn team 
maakten waar dat de grondstoffen en materialen “just in time” werden geleverd. 
Natuurlijk is de kwaliteit van het eindproduct onder aanvoering van Chris Andries 
van groot belang. Voor het behalen van  PQA award was door Frank Verrest al 
veel werk verzet. Helaas moest hij, wegens ziekte, het stokje overgeven aan Felix 
Ernens. In 1998 hebben we de PQA ( Philips Quality Award) binnengehaald.   

De “CLIP” (Confirmed Line Item Performance), een maat voor de 
leverbetrouwbaarheid van de fabriek,  werd naar 100% gebracht. Bij de wekelijks 
bijeenkomsten met de directie van Groningen gaf Teake altijd duidelijk antwoord 
op de vraag hoe de CLIP eruit zag:  “100%”.  

“Ik heb zeven jaar met zeer veel plezier leiding gegeven aan de fabriek in 
Drachten en dat heb ik vooral te danken aan de inzet en toewijding van alle 
medewerkers, die een grote passie hadden om voor en in Drachten te werken”; 
vertelt Roel. “Allen zijn zeer trots op de fabriek”. 

Er passeerden veel bijzondere verhalen die Roel mede heeft gearrangeerd. 
Helaas moeten we ons beperken. 

In Canada stonden apparaten met een verkeerde gebruiksaanwijzing. Er werden 
20 dames op het vliegtuig gezet om de fout te herstellen: klant tevreden. 

In Amerika was een fout gemaakt met de bestelling vlak voor Thanks Giving Day. 
Ze wilden de producten wel graag hebben, maar die moesten nog gemaakt 
worden. Weekend continu produceren. Roel en Teake zorgden voor het chinees 
eten en drinken. “Wij lossen het met elkaar op”. 

Customer Day.  U kunt zich zeker herinneren dat we met veel bussen zijn 
vertrokken naar MartiniPlaza in Groningen. Een samenzang van Roel met Leny 
Dijkstra, dochter van Tetman de Vries. Frank had een film gemaakt om te laten 
zien waar we in Drachten aan werkten en tot welke prestatie wij in staat waren. 
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Tijdens een Customer Day in de Lawei en het Veem heeft een ieder een 
“merkteken” getekend, die later in de Fierljepper zijn gebrand.  Kunt u hem nog 
vinden op het prachtige beeld over de Noorderhogeweg?  

Een uitnodiging van Jan Post, directeur Philips Nederland,  om de tentoonstelling 
in het Evoluon te bezichtigen. Een tentoonstelling over alle activiteiten en 
producten van Philips. Roel pleegde een telefoontje of we er niet een bezoek aan 
de voetbalwedstrijd PSV-Heerenveen aan vast konden knopen.  

Gelukkig was men met de uitbreiding van het stadion bezig, zodat er net op tijd 
voldoende ruimte was. Met 65 bussen naar Eindhoven. Frans Roorda regelde het 
busvervoer en aftekenen van de aanwezigen. Men mocht één introducé 
meenemen. Veel kinderen gingen mee. Ter plaatse kregen ze een flink 
lunchpakket. Frank had het Fries volkslied op CD meegenomen om het voor de 
wedstrijd in het stadion ten gehore te laten brengen. Dat mocht helaas niet. Het 
werd 1-1. Een geweldige wedstrijd. Om middernacht weer thuis. Iedereen heeft 
geweldig genoten. Eerlijkheidshalve was er één persoon die het minder geslaagd 
vond. Hij heeft een tijdje op het politiebureau gezeten. Maar dat is met een 
sisser afgelopen en hij was voor het einde van de wedstrijd weer terug. 

China was een potentiële markt. Produceren in Zhuhai werd gestart. Geen 
scheerhoofdenfabricage en aantallen shavers als plus op bestaande planning 
voor Drachten. Het was geen eenvoudige klus. Een medewerkersdelegatie van 
Drachten is in Zhuhai geweest om te zien wat er gebeurde. Van dit bezoek is een 
film gemaakt door Frank die tijdens een Town meeting is getoond. Er was ook 
een groot kinderkoor en dans. De kinderen verkleed als Chineesjes. 

Toen Roel hier kwam wilde hij ook meteen Fries verstaan. Twee jaar samen met 
Frank en de dames naar de AFUK.  “In het kwartier dat ik mijn oor te luisteren 
legde bij een vader die een kind verloren had, besefte ik dat het meer dan de 
moeite waard is geweest. “Zijn verhaal begreep ik en we konden erover praten, 
ik wilde er ook zijn op dit soort momenten”, aldus Roel. 

De Boeier was juridisch eigendom van Philips Eindhoven. Roel en Hans de Vrind 
hebben een Stichting "Vrienden van Skûtsje d'Halve Maen en Boeier Albatros" 
opgericht, om de nauwe relatie met Philips Drachten tot op de dag van vandaag 
te behouden. Overigens zijn er wel plantmanagers ereschipper geworden. Roel 
niet. 
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Scholing OR was ook ieder jaar een bijzonder gebeuren wanneer de directie op 
bezoek kwam. ‘s Middags het officiële gedeelte. Na het diner werden er Ierse 
liederen gezongen onder leiding van Ate de Boer. Om 2 uur ‘s nachts was het 
Fries  volkslied aan de beurt. Daarna ging iedereen slapen. 

 China, Shanghai 
In  1999 vertrok Roel naar China. Naar een fabriek van de groep POS (Philips 
Optical Storage) met zes expats en veel Chinezen . Er werden CD- en DVD-
aandrijfmechanismen gemaakt. Initieel een winstgevende activiteit. Er moest een 
nieuwe grotere fabriek gebouwd worden met een maximum capaciteit van 9000 
mensen. Een deel van de productie van Hasselt (België), OPU”s (OPtikal pick up 
units) moest erbij in.  Chinezen eten hun warme maaltijd op het bedrijf. Er moest 
dus een kantine komen waar ze in drie ploegen warm konden eten.  

Ook hier weer veel nadruk op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Kostprijs stond 
voortdurend onder druk. Concurrentie werd alsmaar heviger. In 2002 werd  de 
PQA status bereikt. 

De leiding van de groep POS, waar de fabriek onder viel,  was gesitueerd in 
Singapore, inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten. Maandelijks reisde 
Roel naar Singapore voor overleg en om  de management teamvergaderingen bij 
te wonen. 

Als leerpunt heeft Roel ervaren hoe belangrijk het is dat ontwikkeling en 
productie van welk product dan ook,  zoveel als mogelijk op één locatie, zoals in 
Drachten, zijn gesitueerd. Niet de fabriek opzadelen met niet uitontwikkelde 
producten, geen “ge-jij bak”, maar samen lossen we de eventuele problemen op. 

Roel en zijn vrouw mochten in China geen auto rijden. Je weet de weg niet en je 
kunt de bewegwijzering niet lezen. Bij een akkefietje ben je altijd de sigaar. Een 
westers iemand is per definitie rijk. Je verliest het altijd. Auto van de zaak met 
chauffeur. Het lijkt luxe, maar het is niet iets om jaloers op te zijn. Je kunt je niet 
vrij bewegen. 

Roel en Suzanne hadden telkens een woon- werkvergunning van één jaar. Het 
was verstandig je compleet afzijdig te houden van enige politiek in China.  

Roel heeft hier bijna vier jaar Chinese les gehad, maar uiteindelijk verstaat hij 
beter Fries dan Chinees. Een heel moeilijke taal. 
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Er waren toen maar weinig mensen die Engels spraken. Midden in de nacht werd 
Roel gebeld vanuit het ziekenhuis, waar een Belgische commerciële collega was 
overleden. Hij kon niet communiceren met de mensen in het ziekenhuis. Twee 
secretaresses, die uiteindelijk werden opgetrommeld  hebben alles geregeld. Ook 
later de overkomst van de echtgenote en de zoon, een katholieke kerkdienst  en 
de crematie in China.  

Roel heeft een drietal secretaresses meteen een mobiel gegeven met de 
opdracht dat ze deze 24/7 bij zich moesten hebben. Wat een geluk, want na dit 
trieste voorval, wilde een taxichauffeur Roel belazeren. De secretaresse heeft de 
chauffeur in het Chinees op zijn donder gegeven via de telefoon.    

Eens tijdens een dienstreis, bij aankomst op het vliegveld Chengdu, stonden twee 
chauffeurs als afhalers  met een bordje Philips in de lucht. Twee Philips 
delegaties die niet wisten met wie ze mee moesten. Gelukkig konden de 
secretaresses het klaren.  

Ook op Shanghai kijkt Roel met een goed gevoel terug. Noot: Enkele jaren na 
Roels vertrek is de complete activiteit verkocht aan een Taiwanees bedrijf.  

Pensioen en De Veenhoop. 
In september 2003 is 
Roel met pensioen 
gegaan. De 
woonboerderij die ze in 
1992 hadden gekocht, 
hadden ze aangehouden 
en daar zijn ze weer 
gaan wonen.   

 

Hobby. 
Het interview had de opzet om over hobby’s te praten. Maar het hele verhaal 
hierboven is volgens ons ook zijn hobby. Met mensen omgaan en samen er een 
“feest” van maken. Hij heeft er zeker veel plezier aan beleefd en nog steeds. 

Roel en Suzanne hebben vanaf 1993 Friese paarden, waarmee Roel nog steeds 
ment. Ook werden de paarden actief ingezet in de dressuur wedstrijden. 
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Prachtige zwarte  paarden met mooie manen. Roel zijn roots liggen in 
Blankenham ( Kop van Overijssel). Vele van zijn voorouders en familieleden 
waren boer, o.a.  in Boijl, Friesland.  

Naast paarden hebben zij 12 schapen. Voor aflammeren heeft Roel cursussen 
gevolgd. Als een gynaecoloog vangt hij de lammeren af. Als het hem niet lukt met 
zijn grote hand, roept hij hulp in van een kennis. Maar het overkomt hem ook 
wel eens dat hij midden in de nacht zit te wachten op de veearts. 

Dagelijks hebben ze verse eieren van de kippen.  De ganzen zijn inmiddels 
verdwenen. Er lopen ook een aantal poezen.  

Roel heeft een 
trekker gekocht uit 
1984, een Fendt. 
Maar achter een 
trekker hoort een 
wagen. Een 
Miedema wagen 
voor € 500,-  op de 
kop getikt en 
volledig uit elkaar 
gehaald. Daarna 
gestraald en 
prachtig geverfd en 
voorzien van 
nieuwe banden.  

Er was honger naar meer. Dus samen met zijn maat een Strela hooi 
schudmachine gekocht. 
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Er kwam een tweede trekker op 
hun pad. Een Fordson uit circa 
1960 voor € 750,-. Prachtig om 
zo’n ding op te knappen. 

Ook  kwam er een “Accrobaat”, 
een apparaat om hooi op een rij 
te harken. Dus moest er ook een 
maaimachine ( Cyclomaaier) 
komen en een hooipers. Alles 
compleet om hooi te verbouwen. 
Maaien, schudden, wiersen en 
pakjes persen.  

Ook beschikken zij over een 
kraan, mestwagen en keeper, 
zodat alle benodigde 
werkzaamheden voor paarden 
houders uitgevoerd kan worden.  

Het Nostalgisch Hobby Loonbedrijf is “opgericht” in 2005. Samen met zijn 
gepensioneerde maat klussen ze voor mensen die kleine stukjes grond hebben. 
Normale loonbedrijven met hun grote machines kunnen hier niet komen. Het 
werk doen ze voor een vriendenprijs, onkostenvergoeding. 

Roel, een mens die met weinig woorden, die mensen weet te binden.  

Bedankt voor het interview. 

Felix 
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Hieronder vindt u de Nederlandse vertaling: 

Aangeschoten 
Op in keer hadden wij een fles met TRI, die weggegooid moest worden. 
Niemand wist wat TRI was, dus wij leegden de fles gewoon in de 
gootsteen van de keuken.  

Een poosje later begon Tine van der Jagt met afwassen. Hierbij stroomde 
het hete water uit de boiler door de afvoer naar de TRI. Niet lang daarna  
zwaaide de keukendeur dan ook open en daar kwam Tine van der Jagt 
binnen, dronken van de TRI-damp.  

K. Huisman, B. Volbeda en W.W. Wedman  

Onderstaand stukje stond in het  
Jubileumboek 25 jaar Philips Drachten 
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Dit bericht is voor alle medewerkers van Philips in Drachten. 
 
Beste collega, 
 
Allereerst wil ik jou en jouw familie namens het Site Management Team het 
allerbeste wensen voor 2021, dat het ons allen gezondheid, vreugde en succes 
mag brengen. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijzelf voor te stellen. Ik ben 
Özkan Tece en vanaf 1 januari de nieuwe Site- en Operations manager van Philips 
Drachten. De afgelopen 20 jaar heb ik voor Philips Lighting-Signify in Europa, 
China en de Verenigde Staten gewerkt in leidinggevende functies binnen 
verschillende vakgebieden, zoals supply chain, innovatie, industrial engineering 
en strategie. Ik ben erg blij met mijn nieuwe rol binnen Drachten en kijk ernaar 
uit om de ingeslagen weg van industrieel- en innovatief leiderschap en van 
successen voort te zetten. 
 
Mensen maken het verschil, daar ben ik van overtuigd en dat geldt voor zowel 
privé- als werksituaties. Mijn beslissingen zullen hierdoor, en door het begrijpen 

Onderstaand bericht heeft op de intranetsite van Philips 
Drachten gestaan.  



 

23 
 

van onze klanten, gedreven zijn. Daarbij zal ik de krachten van de site Drachten, 
het eco systeem, de businesses en leveranciers in acht nemen, met als 
uiteindelijk doel tevreden klanten die onze kwalitatief goede producten kopen. 
 
Ik ben geboren in 1975 en ben afgestudeerd aan de Technische Universiteit in 
Eindhoven.   
Al 20 jaar ben ik gelukkig getrouwd met Birsen. Samen hebben we drie kinderen, 
Caner (19), Ceyda (16) and Onur (11).  In mijn vrije tijd speel ik graag voetbal en 
ik hou veel van skiën. 
 
Inmiddels ben ik al in Drachten geweest en heb een aantal van jullie gesproken. 
Ik zie de kracht van Drachten! Toegewijde, getalenteerde collega’s, die samen 
met hoge mate van innovatie, digitalisering en mechanisatie op competitieve 
wijze innovatieve oplossingen kunnen aandragen voor de verschillende 
businesses. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we samenwerken als één 
Drachten team we een succesvol jaar tegemoet gaan. 
 
Ik kijk er enorm naar uit om met jullie samen te werken! 
 
Vriendelijke groet,  
 
Özkan Tece 
Site- en Operations Manager 
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