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1. Centurion
De zeer slechte financiële situatie van Philips noodzaakt (ook) de Nat. Lab. directie tot het 
nemen van maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het verhogen van de efficiency 
d.w.z. met minder mensen dezelfde output leveren. In een aantal gevallen betekent dit het 
beëindigen van activiteiten of diensten die niet direct van belang zijn voor de gevraagde 
output van de research. Concreet houden de plannen het volgende in: 

Research groepen Carasso -25 arbeidsplaatsen
Research groepen Hurault -12 "
Research groepen Meijer -26 "
Diensten Bleekrode -34 "
Diensten van 't Hullenaar -23 "

------------------------------
Totaal -120 arbeidsplaatsen

In totaal verdwijnen op het Nat.Lab., na de 270 welke in september 1990 werden 
aangekondigd, nu dus nog eens 120 arbeidsplaatsen. Verder wordt het aantal inhuurkrachten 
teruggebracht van 70 naar 20, dus een vermindering van 50 arbeidsplaatsen. 

Over deze plannen wordt met vakorganisaties en ondernemingsraad overlegd. 
Zodra dit overleg is afgerond worden medewerkers individueel geïnformeerd. 

Wij streven ernaar dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Een belangrijk deel van de personele problematiek zal door gebruikmaking van 
vertrekregelingen door oudere medewerkers worden opgelost. Voor de overige medewerkers 
waarvan de arbeidsplaats vervalt zal het Centraal Sociaal Plan dat door Philips met de 
vakorganisaties is overeengekomen gelden. 
Zoals gezegd zullen deze medewerkers zo spoedig mogelijk individueel worden geïnformeerd, 
nadat het overleg met vakbonden en ondernemingsraad is afgerond. 

2. CFT 
Er is een voornemen om ongeveer 150 personen vanuit het CFT automation over te plaatsen 
naar de hoofdgroep Carasso in het Nat.Lab. 
Een deel wordt opgenomen in de sector Claasen een ander deel zal gecombineerd worden met 
de sector Nijman. 
Binnenkort zullen adviesaanvragen bij de OR-en over dit voornemen worden ingediend. 

3. Directie
Er is een voornemen om in het kader van de afslanking ook de omvang van de directie van het 
Nat. Lab. te reduceren. De Nat. Lab. organisatie zal dientengevolge in de toekomst bestaan uit 
2 Hoofdgroepen en 9 sectoren. 
Over deze verandering zal met de OR overleg worden gepleegd. 
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