
Interview met Peter Wierenga, dd. 30-10-2014 door HH

Peter is als fysicus afgestudeerd in de technische natuurkunde op de Universiteit Twente en heeft daar 
ook zijn promotie-onderzoek uitgevoerd. In 1980 is hij op het Nat.Lab. in gebouw WA begonnen bij de 
groep Frens. 

Hem  werd  gevraagd  om  onderzoek  te  doen  naar  de  mechanische 
eigenschappen van magnetische lagen t.b.v. de magneetbandenfabriek 
te  Oosterhout.  Er  moesten  daarvoor  speciale  meetmethoden 
ontwikkeld  worden.  Daardoor  had  hij  veel  interactie  met  de 
elektro/mechanische werkplaatsen en met het constructiebureau, o.a. 
met Riné Dona. De ruwheid van de band bleek de belangrijkste factor te 
zijn,  want  die  bepaalde  de  afstand  van  de  band  tot  de  kop.  De 
magneetbandenfabriek ging later op in PD Magnetics, een joint venture 
tussen Philips en Dupont.   In 1986 ging Peter,  in het  kader  van een 
uitwisselingsprogramma  tussen  het  Nat.Lab.  en  een  aantal  andere 
laboratoria in de VS en in Japan, voor een jaar naar AT&T Bell  Labs. 
Daar  deed  hij  mee  in  het  onderzoek  met  de  tunnelmicroscoop  aan 
schone halfgeleideroppervlakken.

Toen hij terugkeerde was hij verbaasd te ontdekken dat er niet door de Directie werd nagedacht over 
onderzoeksplekken voor terugkerende ex-pats. Gelukkig vond hij na korte tijd onderdak in de groep 
van Kees Gerritsma. Daar heeft hij samengewerkt met Karel Kuijk en vele anderen aan de technologie  
en aanstuurschema's van LCD displays. Zijn taak lag erin om de stand der technologie voortdurend te 
demonstreren aan de hand van werkende displays.

In  1989  werd  hij  groepsleider  van  de  nieuw  gevormde  groep  Transportverschijnselen  (rheologie, 
warmtetransport,  lucht- en vloeistofstroming). Er werd onderzoek gedaan naar scheren, spincoating 
en flow coating voor beeldbuizen, stofzuigers en ook aan koelkasten. Daardoor was er veel contact met 
de koelkastenfabriek van Philips in Cassinetta, Italie. Met één van de straalvliegtuigen, die Philips toen 
nog in bezit had, werd 's morgens naar Milaan gevlogen voor besprekingen en tegen de avond was je 
weer terug. Later werd de divisie Grote Huishoudelijke Apparaten en dus ook deze enorme fabriek  
overgenomen door Whirlpool. Het onderzoek werd nog enige tijd voortgezet, maar vanwege de hoge 
tarieven voor externe partijen toch vrij snel gestopt.

Bij de invoering van Contract Research in 1990 is Peter veel op pad geweest naar de diverse Product  
Divisies met de experts uit zijn groep. Dat waren vaak succesvolle missies, ook al omdat er een enorme 
hoeveelheid nog niet  benutte  expertise  in de  groep aanwezig was.  Bij  Domestic  Appliances (DAP) 
klikte het verbazingwekkend goed en de portefeuille aan projecten op het gebied van persoonlijke 
verzorging en keukenapparatuur raakte uitstekend gevuld. Het ging daarbij bijna altijd om inzicht in 
de  primaire  processen:  het  effectief  en  efficiënt  opzuigen  van  stof,  het  epileren  zonder  pijn,  het 
koffiezetproces en de invloed ervan op de smaak, het snijden van haren zonder huidirritatie, enz..

In 1994 wilde DAP aan klanten kunnen laten zien, 
wat  er  allemaal  gedaan  was  op  onderzoeksgebied 
voordat  er  een  nieuw  product  op  de  markt  werd 
gebracht.  Hiertoe werd het Personal  Care Institute 
(PCI) opgericht. De voor DAP opgestelde onderdelen 
van de  groep Transportverschijnselen vormden de 
kern  van  het  nieuwe  instituut  en  WB3  werd,  op 
kosten van DAP, nogal spectaculair verbouwd. Peter 
werd de eerste leider van het PCI.

In 1997 werd hij gevraagd door Display Components 
om  de  voorontwikkeling  van  beeldbuizen  te 
stroomlijnen. Het idee was om de beeldbuizen nog 
goedkoper,  beter  en  minder  diep  te  maken  zodat 
LCD's  of  andere alternatieve display technologieën 



daar  nooit  tegenop zouden kunnen.  In 1999 werd,  voortkomend uit  het  researchprogramma voor 
beeldbuizen, een ambitieus en groots opgezet project gestart met de naam F!T om bovengenoemde 
doelstelling versneld te bereiken. Huisvesting werd gevonden op WY-parterre. Helaas, het was al te 
laat.  De  opmars  van LCD  was  niet  meer  te  stuiten en de F!T  handdoek  werd in  de  ring  gegooid. 
Inmiddels waren de beeldbuisactiviteiten van Philips samengevoegd met die van LG onder de naam LG 
Philips Displays.

In 2000 vroeg de toenmalige directeur van het Nat.Lab, Rick Harwig, aan Peter om de leiding van de 
Display-sector over te nemen van Gary Thomas. Ongeveer een jaar later kwam daar ook de taak van 
Peter Saraga als programma directeur voor alle  display activiteiten binnen Philips Research bij.  In 
2004 is  bovendien de werelwijde lichtgerichte research onder zijn verantwoordelijkheid gekomen en 
werd het programma Lighting and Visual Experiences gevormd.

Toen Harwig in 2006 Ad Huijser opvolgde als CTO (Chief Technology Officer) van Philips, werd Peter  
benoemd tot algemeen directeur Philips Research Eindhoven en in 2007 werd hij CEO (Chief Executive 
Officer) van Philips Research. Onder zijn leiding werd het laboratorium in Redhill (GB) verplaatst naar  
Cambridge en werd het lab in Aken samengevoegd met Eindhoven. Peter was een sterk voorstander 
van het Open Innovatie model, waarin samenwerking gezocht wordt met partijen die waarde kunnen 
toevoegen aan een idee of concept dat binnen Philips Research is ontstaan. Ook gelooft hij sterk in een 
mensgerichte manier van leiding geven in Research. Eind 2010 nam Peter afscheid van Philips. 
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