
Directiemededeling nr. 512 (NLJ 16-08-1991)
Veranderingen in de organisatie van Algemene Zaken en de POG 

Vanaf 1 augustus 1991 zullen de volgende organisatiewijzigingen en de bijbehorende benoemingen 
effectief worden: 
1. Er wordt een dienst gevormd die zich bezig gaat houden met Kennis en Informatietransfer. 
Het Hoofd van Dienst zal zijn: 
Dr. ir. L.FG. Thurlings 
Tot deze dienst gaan de volgende afdelingen behoren: 

· Bibliotheek & Documentatie 
Van deze nieuwe afdeling gaan deel uitmaken: 
- De huidige afdeling Bibliotheek & Informatie 
- De Reproductie afdeling 
- Kantoorautomatisering (mw. de Laat) 
- Graphical Presentation Support 
- Fotografen (in nauwe samenwerking met Hr. v.d. Berg) 
- MISD 
De leiding van deze afdeling is opgedragen aan Dr. F.J.C. TooIenaar. 

· Presentaties & Bezoeken 
Van deze nieuwe afdeling gaan deel uitmaken de functies: 
- Organisatie van bezoeken 
- AV-ondersteuning bij bij voordrachten in collegezalen e.d. 
- Aansturing van ECS 
- Ideeënbus 
De leiding van deze afdeling is opgedragen aan Hr. J.M.D. Brink. 

· Research Publiciteit 
Door deze afdeling worden de research publicaties voor de PO's en het Nat.Lab. Journaal verzorgd. 

· Centre for Technical Training (CTT) (vanaf 1 januari 1992) 
Deze afdeling komt per 1 januari 1992 over van Personeelzaken & Arbeidsverhoudingen naar het 
Nat.Lab. 

2. In verband met een aantal speciale opdrachten in het kader van Centurion III in de diensten wordt: 
Ing. J. Langerhorst vrijgemaakt van zijn huidige taak als Hoofd van Dienst POG. De heer Langerhorst 
blijft aan mij rapporteren. 

3. Er wordt een dienst gevormd die zich bezig gaat houden met de bedrijfskundige onderwerpen. 
Deze dienst zal Algemene Zaken heten. Het Hoofd van Dienst van Algemene Zaken zal zijn: 
Ing. H. Hagenbeuk. 
Tot deze dienst zullen de volgende afdelingen behoren: 

· De Projekt Ondersteunings Groep (POG) 
Deze afdeling komt onder leiding van: Ir. E.C.C. Ideler. 

· ISA-BIS 
Deze afdeling blijft onder de leiding van: Hr. J van Lente.

· Inkoop & Materiaalvoorziening 
Van deze afdeling gaan deel uitmaken: 
- de huidige afdeling Inkoop, 
- de Reizenadministratie, 
- de huidige afdeling Goederenstroom, met uitzondering van de chemische activiteiten. 
De leiding van deze afdeling zal in handen zijn van Ing. F.B. Dijkman. 

4. De bundeling van een aantal chemische activiteiten als onderdeel van de afdeling Veiligheid en 
Milieu (V&M) van de PFD (Plant Facilitaire Dienst). De volgende activiteiten worden samengevoegd: 
- Het Chemisch Magazijn 
- De afdeling Bedrijfschemie van BGK 
- De groep Chemische Technologie van de PFC 



Het geheel wordt toegevoegd aan de afdeling V&M onder leiding van Ing. MA.H. Huyberts. 

5. De Functiewaarderingsdeskundige, Ing. M. Helmig zal deel gaan uitmaken van de personeelsdienst. 
Hij zal rapporteren aan het Hoofd Sociale Zaken Drs. FC.M van Gurp. 

6. De secretaresses zullen hiërarchisch worden toegewezen aan de operationele chefs.
De betrokken personen zullen hierover separaat worden ingelicht. 

Ir. F.J.W. van 't Hullenaar 
22 juli 1991 


