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Herstruktureringen Philips wereldwijd  

Bijna 

Vrijdag 25 november 1988. ’s Morgensvroeg. Ruim 1200 mensen, werkzaam in de 

Philips-vestiging in het belgiese Leuven, vinden een brief van de direkteur op de deur-

mat. De brief is ’s nachts rondgebracht tot in dorpjes in de wijde omtrek van Leuven. 

In de brief wordt het ontslag aangekondigd van 810 van de 1.210 werkne(e)m(st)ers. 

De klap komt hard aan. Desondanks besluit direkteur Cools de brief met: ”Mag ik, 

ondanks de begrijpelijke teleurstelling over de beslissing, toch uw medewerking vra-

gen om in de moeilijke dagen en maanden die volgen, dit begeleidingsproces en de 

continuïteit en de opbouw van het resterende gedeelte zo positief mogelijk te laten 

verlopen.”  

en de aanpak van Leuven werd goed 
voorbereid. Het tijdig afvoeren van de 
voorraden wijst daar al op. Berichten uit 
Singapore, waar het merendeel van de 
produktie van Leuven naar toe gaat, 
bevestigen dit. De voorraden van Philips 
aldaar stapelden zich al geruime tijd op, 
als voorbereiding op akties in België. 
 
Herstrukturering 
De bijna-sluiting van Leuven staat niet 
op zichzelf. Een aantal jaren geleden, zo 
rond 1980, bezat Philips ongeveer 400 
produktie-vestigingen in Europa. Dit 
aantal is inmiddels gedaald tot 200 en 
internationaal koncerndirekteur Mun-
tendam vertelt in lezingen dat dit aantal 
verder zal zakken tot 120. Daarmee 
zitten alle vestigingen waar minder dan 
400 mensen werken in de gevarenzo-
ne, maar ook grotere vestigingen zijn 
niet bij voorbaat verzekerd van hun 
toekomst. 
Deze diep ingrijpende herstrukturering 
is het gevolg van een tweetal beleidslij-
nen. Allereerst van een industriële 
beleidslijn (uitmondend in zogenaamde 
kernaktiviteiten) en een geografiese 
beleidslijn (de zogenaamde regio-
politiek). 
 
Industriële beleidslijn 
In België is van oudsher veel audio-
produktie (hi-fi installaties, CD-spelers 
en dergelijke) van Philips gevestigd. 
Audio valt onder de divisie Consumer 
Electronics en die divisie heeft te ma-
ken met een moordende konkurrentie. 
Je hoeft maar een electronica-winkel 
binnen te lopen en je ziet de schappen 
vol staan met japanse apparatuur. 
Philips is nog één van de weinige euro-
pese bedrijven dat deze konkurrentie 
het hoofd kan bieden. Het bedrijf wil dit 
ook zo houden en voorkomen dat het 
wegzakt tot een toeleverancier van haar 
konkurrenten. En daarvoor moet het 
bijblijven, of nog liever, proberen voorop 
te lopen. Dat kan alleen als het ten 
eerste de benodigde technologie bezit 
en ten tweede een produktie-apparaat 
heeft dat produkten snel en konkurre-
rend op de markt kan brengen. 
Philips produceert echter een groot 
aantal uiteenlopende produkten en al 
die produkten vergen de nodige investe-

ringen om bij te blijven. Onderzoek op 
zoveel terreinen is echter niet meer op 
te brengen. Vandaar dat er een 
‘kernaktiviteiten-beleid’ is ontwikkeld. 
Dat beleid is als volgt opgebouwd: het 
hart van elk elektronika-apparaat, en 
daarmee van steeds meer produkten 
buiten deze sektor, bestaat uit kompo-
nenten. Van deze komponenten zijn 
geavanceerde chips de belangrijkste. 
Wil je als bedrijf mee blijven draaien, 
dan zul je de technologie van deze 
chips moeten bezitten. Dit is zo belang-
rijk, dat ook de overheid maar fors 
moet bijspringen. Vandaar de subsidies 
van de nederlandse en duitse overheid 
bij het zogenaamde Megabit-projekt 
van Philips en Siemens en het vervolg 
daarop, het JESSI-projekt. Deze kompo-
nenten worden gebruikt in produkten 
met een konsumenten-toepassing en 
met een professionele toepassing. 
Hoewel deze produkten steeds meer in 
elkaar overlopen, moet je op beide 
markten aanwezig zijn. 
De kernaktiviteiten in de ogen van 
Philips zijn dus: komponenten (chips, 
transistors en dergelijke), konsumen-
ten-elektronika (CD-spelers, video-
rekorders, radio’s en dergelijke) en 
informatie-systemen (komputers en 
aanverwante produkten). Produktdivi-
sies die daarbuiten vallen, worden 
verkocht of ondergebracht in joint-
ventures, om zo geld vrij te maken voor 
de kernaktiviteiten. Dit is bijvoorbeeld 
het geval met de ‘witgoed-
divisie’ (koelkasten, wasmachines en 
dergelijke). Deze divisie is verkocht aan 
het amerikaanse bedrijf Whirlpool. Een 
poging hetzelfde te doen met de divisie 
Medical Systems is echter mislukt. 

Vooruitlopend op het antwoord van zijn 
personeel heeft de direkteur voor de 
zekerheid de voorraden reeds met een 
konvooi vrachtwagens de poort uit laten 
rijden. Zelfs in de andere belgiese vesti-
gingen heeft hij onvoldoende vertrou-
wen, want de voorraden worden in 
Nederland opgeslagen. De 
‘medewerking’ van het personeel uit 
zich in de bezetting van de zesde verdie-
ping van het Philipskantoor in Leuven. 
Bonden en personeel zijn woedend. 
 
Voorbereid op verzet 
ABVV-bestuurder Herwig Jorissen rea-
geert op 9 december op de brief van 
Cools tijdens een demonstratie van 
2.000 belgiese Philips-werkne(e)m(st)
ers in Eindhoven: ”Deze hypocrisie, 
kameraden, grenst aan het ongelooflij-
ke. De ingehuurde beul die aan zijn 
slachtoffers vraagt begrip op te brengen 
voor zijn moeilijke situatie, omdat hij 
ook maar in dienst is van een van de 
kardinalen van het Vaticaan, de mini-
staat in Nederland, hier enkele honder-
den meters vandaan. Wij hebben geen 
begrip voor de heer Cools!” Als even 
later de hekken rond het hoofdgebouw 
van de Philips-divisie Consumer Electro-
nics omgetrokken worden, staan neder-
landse kollegaas met stomme verba-
zing te kijken. Een dergelijke felle woe-
de op Philips blijkt toch nog enigszins 
onwennig voor de meeste eindhovena-
ren. De solidariteit van de andere bel-
giese vestigingen is intussen opvallend 
groot. Het merendeel van de 16.500 
belgiese Philips-werkne(e)m- (st)ers 
beseft wat er op het spel staat. Het gaat 
niet alleen om Leuven; boven een groot 
aantal andere vestigingen trekken zich 
eveneens donkere wolken samen. Alles 
wijst erop dat de hele Philips-struktuur 
in België danig op de kop gezet zal 
worden. De eerste tekenen waren al 
begin 1988 zichtbaar. Toen werd enke-
le tientallen mensen in Leuven ontslag 
aangezegd. De bonden reageerden 
heftig en het ontslag werd ingetrokken. 
Pessimisten zagen dit alles als een 
proefballonnetje om de reaktie van de 
bonden op mogelijke ontslagen te tes-
ten. Een pessimistiese kijk, die inmid-
dels bewaarheid is geworden. De direk-
tie had intussen wel haar lesje geleerd 
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Na het geld vrijmaken voor investerin-
gen, is de stroomlijning van de pro-
duktie-struktuur een tweede stap in het 
industriële beleid. Daarvoor worden in 
Philips’ ogen onrendabele vestigingen 
gesloten of samengevoegd tot grote. 
Een netwerk van toeleveranciers en een 
flexibel personeelsbestand kompleteren 
het geheel. 
Terug naar Leuven. In Leuven worden 
zogenaamde Home Audio Systems 
(HAS) gemaakt en enkele aanverwante 
produkten. HAS zijn hi-fi racks bestaan-
de uit een draaitafel, versterker, tuner 
en kassetterekorder. Produkten die 
uitontwikkeld zijn (waar geen belangrij-
ke vernieuwingen meer mee gebeuren), 
weinig hoogwaardige technologie bevat-
ten en weinig toegevoegde waarde 
hebben. Philips koopt bijvoorbeeld nu 
reeds 70 tot 80 procent van de onder-
delen van haar audio-produkten in bij 
toeleveranciers. Volgens direkteur Cools 
bestaat de in Leuven toegevoegde 
waarde bovendien voor 70 procent uit 
arbeidskosten. Arbeidskosten die elders 
aanzienlijk lager zijn. Konklusie: HAS-
produkten zijn voor de toekomst niet zo 
belangrijk en het is voor Philips niet 
meer rendabel om ze te maken, zeker 
niet in Europa. 
Gezien de uitgangspunten van het 
Philipsbeleid valt te vrezen dat er meer 
van dergelijke vestigingen in Europa 
zullen sluiten. 
 
Geografiese beleidslijn 
Naast het genoemde industriële beleid 
is ook een regio-beleid ontwikkeld. 
Doelstelling van dat beleid is om de 
Philips-aktiviteiten aan te passen aan 

de (regionaal gespreide) wereldmarkt. 
De markt in de Verenigde Staten is de 
belangrijkste in de wereld. Op termijn 
moet de VS dan ook zorgen voor onge-
veer 50 procent van de Philips- omzet, 
Europa 25 procent en het Verre Oosten 
eveneens 25 procent. Momenteel ligt 
de verhouding op 22, 61 en 7 procent. 
Europa heeft dus een relatief veel te 
grote nadruk binnen de Philips-
struktuur. Deze scheve verhouding geeft 
vooral problemen met een zakkende 
dollar. Ongeveer 40 procent van de 
Philips-omzet hangt af van de dollar, 
terwijl slechts 25 procent van de kosten 
in dollars worden gemaakt. Een groot 
gedeelte van de resterende kosten 
wordt gemaakt in gebieden met munt-
eenheden die duurder worden als de 
dollar zakt. Reden om versneld pro-
duktie over te brengen naar zogenaam-
de dollargebieden. Het op koers bren-
gen van het regio-beleid zal dan ook 
vooral de verdwijning van produktie uit 
Europa in- houden. Dit proces is niet 
één, twee, drie afgerond, maar de Phi-
lips-direktie is er veel aan gelegen hier 
wel grote vaart achter te zetten. 
 
Gevolgen voor Nederland 
Het zal niet verwonderen dat Philips in 
Nederland een groot aantal vestigingen 
heeft. Philips is niet voor niets sinds 
begin deze eeuw de grootste partikulie-
re werkgever in Nederland geweest. Een 
plaats die overigens sinds 1 januari 
door de geprivatiseerde PTT wordt opge-
ëist. De herstruktureringen in Nederland 
zijn al geruime tijd aan de gang. Het 
personeelsbestand bedroeg eens 
103.000 (1971) en is inmiddels gezakt 
naar ongeveer 70.000. Er moet overi-
gens wel voor worden opgepast om dit 
allemaal als verloren arbeidsplaatsen te 
beschouwen. Doorverkoop van fabrie-
ken, dochterbedrijven of zelfs hele 
divisies, zijn arbeidsplaatsen wel uit de 
Philips-cijfers verdwenen, maar daar-
mee nog niet ‘echt’ verdwenen. 
Dit neemt niet weg dat er wel degelijk 
een afbouw van banen plaats vindt. 
Hierdoor ontkomen ook deze vestigin-
gen in Nederland niet aan de herstruk-
tureringen van Philips. 
Gedurende de laatste twee jaar zijn bij 
een groot aantal vestigingen arbeids-
plaatsen verdwenen en is produktie 
afgebouwd. In de meeste gevallen werd 
dit proces nog enigszins versluierd, 
omdat er ‘slechts’ een gedeelte van de 
produktie verdween. Hierdoor zijn volle-
dige sluitingen nog nauwelijks aan de 
orde geweest. Al met al gaat het inmid-
dels wel om duizenden arbeidsplaatsen. 
Binnen de nederlandse vestigingen van 
de divisie Consument Electronics (CE) 
zijn in 1987 en 1988 de volgende reor-
ganisaties aangekondigd: Proeffabriek 

Utrecht is geheel gesloten (-80 arbeids-
plaatsen); Dordrecht (-275) en Eindho-
ven (-1.160) verliezen een deel van hun 
personeel. Daarnaast zijn er ook klap-
pen gevallen of aangekondigd bij vesti-
gingen die niet direkt onder CE vallen, 
maar daar bijvoorbeeld wel onderdelen 
aan leveren. Voorbeelden zijn: Stadska-
naal (-400 arbeidsplaatsen), Tilburg (-
470), Heerlen (-135) en Sittard (-105). 
En de verplaatsing van produktie naar 
Singapore, zoals nu in Leuven gebeurt, 
is in Nederland ook niet onbekend. Zo 
gingen de stoomstrijkijzers van Gronin-
gen naar Singapore en verdwenen er 
250 arbeidsplaatsen in het noorden. 
Met bovenstaande lijst zijn nog niet alle 
aangekondigde reorganisaties ge-
noemd. Ook in andere divisies wordt 
driftig gesneden en geschoven. Deze 
ontwikkeling is ook elders in Europa 
waarneembaar. Zo wordt in het belgie-
se Hasselt (CD-spelers) gevreesd voor 
een aankomende reorganisatie. In de 
TV-fabriek in Brugge moeten 300 ar-
beidsplaatsen verdwijnen. In Frankrijk is 
de TV-ontwikkeling in Rennes gestopt (-
110) en is ook de audio-produktie in 
Fiers de l’Orne verdwenen (hier werkten 
enkele jaren geleden nog 800 mensen). 
In Groot-Brittannië is de TV-produktie in 
Croydon verdwenen (-500) en de kom-
ponenten-produktie uit Blackburn (-
285) en Southhampton (-400). 
 
Vakbonden 
Ondanks de ernst van de situatie blijft 
het antwoord van de europese vakbon-
den nog erg voorzichtig. De staking van 
het nederlandse kantine-personeel in 
1988 tegen hun ‘verzelfstandiging’ was 
een zeldzame gebeurtenis in Neder-
land. Wat dat betreft lijkt de maat lang-
zaam vol te raken. Bij een vervolg van 
de Philips-plannen kan daarom mis-
schien wel op feller verzet gerekend 
worden. Dit mede omdat de rek uit de 
Philips-vestigingen is. Tot nu toe konden 
mensen die ‘overbodig’ waren via ver-
vroegde pensionering en overplaatsing 
naar een andere vestiging onderge-
bracht worden. Nu steeds meer vesti-
gingen mensen kwijt moeten, komt het 
einde van deze mogelijkheid in zicht. En 
dat belooft wat, want er liggen al plan-
nen tot sluiting van enkele nederlandse 
vestigingen in de buroos. 
De nederlandse en europese vakbon-
den bevinden zich echter in een dilem-
ma. Enerzijds moeten ze een vinger 
tussen de afbraak-politiek van Philips 
zien te krijgen. Duizenden arbeidsplaat-
sen zullen verdwijnen, zeker door de 
versnelling in de aanpassing van het 
europese produktie-apparaat. Ander-
zijds heeft de vakbeweging nog geen 
antwoord gevonden op de redenering 
van Philips. De Industriebond FNV zet 

sluiting in Leuven 
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zijn kaarten eerder op de uitbouw van 
de meest geavanceerde vestigingen 
van Philips in Nederland dan op het 
behoud van vestigingen met verouder-
de produkten, die steeds zwaardere 
konkurrentie krijgen van binnen (Philips
-vestigingen in bijvoorbeeld het Verre 
Oosten) en van buiten (naast taiwanese 
en koreaanse bedrijven ook steeds 
vaker lokale toeleveranciers). Philips is 
nog steeds bereid om in de buidel te 
tasten voor een sociaal plan. Daarmee 
is ook het verzet in Leuven ‘afgekocht’. 
Een levensgroot gevaar daarbij is dat op 
deze manier elke vestiging afzonderlijk 
aan de beurt komt. De vraag is wat er 
uiteindelijk over blijft als het hele rijtje 
afgewerkt is. De kater zou wel eens 
groot kunnen zijn. 
 
Steven van Stageren 
(medewerker Stichting Onderzoek 
Bedrijfstak Elektrotechniek (SOBE) te 
Eindhoven) 
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