
Karel Kuijk (NLJ 19-10-1990)

"als uitvloeisel van de wensch van Ir. Philips om een grootere groep van medewerkers dan tot 
dusver te betrekken in de gedachtenwisseling over bepaalde onderwerpen betreffende het 
geheele bedrijf", aldus de notulen van de eerste CoCo vergadering van 10 augustus 1945. 

De Coco is de contactcommissie van de directie en de medewerkers van het Nat.Lab. De commissie is 
ingesteld in 1945 door de eerste Nat.Lab. directeur Prof. Holst. Zij bestaat uit een gekozen 
vertegenwoordiging van zes medewerkers uit de vakgroepen 60 t/m 100. Elk jaar treden er twee leden 
af en worden er twee nieuwe gekozen, die voor drie jaar in de CoCo zitting nemen. Daarna kunnen ze 
niet meer herkozen worden. Voorts maken twee leden van de Ondernemingsraad deel uit van de CoCo, 
om de OR te kunnen informeren en een zo goede mogelijke afstemming te krijgen. 

De CoCo vergadert ongeveer vier maal per jaar met de directie over zaken welke van belang zijn voor 
de wetenschappelijke medewerkers, zoals het wetenschappelijk klimaat en vaktechnische 
aangelegenheden op het Nat.Lab. De discussies spelen zich af in een uiterst informele en open sfeer, 
waarbij in principe alles gezegd kan worden. Dit betekent dat niet alles wat besproken is in de notulen 
kan worden opgenomen. Van de discussies wordt een verslag gemaakt door de secretaris, dat na goed 
bevinden van de directie aan de medewerkers in de genoemde vakgroepen wordt gestuurd. Discussie-
onderwerpen worden zowel door de directie als door de CoCo aangedragen. Zo zijn in de afgelopen 
vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: De veranderende relatie 
tussen Research en de Product Divisies, de nieuwe vakgroepindelingen, de reorganisatie bij de IC 
research en de plannen van de directie wat betreft researchpubliciteit. 
De CoCo heeft geen adviserende of beslissingsbevoegdheden. 

Voor het geval dat u vragen of suggesties voor gespreksonderwerpen heeft volgen hier de namen van 
de huidige CoCo-leden. 
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