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Inleiding 

 

Vorig jaar juni stond in een artikel in het Eindhovens Dagblad dat het Philips-van der Willigen 

studiefonds vanaf studiejaar 2015-2016 stopt, waardoor er een einde komt aan de decennialange 

financiële bijdrage aan de studies van kinderen van Philips-medewerkers. De reden voor de stopzetting 

hiervan is dat een dergelijk studiefonds niet meer zou passen bij een modern bedrijf. Tevens levert het 

een bezuinig op.
1
           

 Dit studiefonds was een van de vele sociale voorzieningen die Philips zijn personeel aanbood 

in de twintigste eeuw. Het sociaal beleid strekte zich uit over terreinen als huisvesting en 

gezondheidszorg, maar ook over opleiding, opvoeding en vermaak voor het personeel. Eind twintigste 

eeuw brokkelden deze voorzieningen steeds verder af, vooral toen Philips vanaf de jaren tachtig in 

zwaarder economische weer verzeild was geraakt. Het sociaal beleid werd meer in dienst gesteld van 

de economische doelstellingen en het directe bedrijfsbelang.
2
 Het sociaal beleid had binnen Philips tot 

ver in de twintigste eeuw een belangrijke rol gespeeld en het is daarom van belang dit beleid kort in de 

historische context te plaatsen.         

 Op het moment dat Philips zijn deuren opende op 15 mei 1891 in Eindhoven, bevond 

Nederland zich midden in de industriële revolutie. Deze was vanaf het einde van de negentiende eeuw 

ingezet en duurde voort tot aan de crisis van de jaren dertig. In deze periode ontwikkelden zich 

bovendien de meest grote Nederlandse industriebedrijven, zoals Philips.
3
    

 Tegelijk met de industrialisering in Nederland groeiden de arbeidersklasse en de daarmee 

veranderende arbeidsverhoudingen en omstandigheden. De nieuwe omstandigheden vormden de 

aanleiding voor de discussie vanaf de jaren 1860 over het lot van de fabrieksarbeider, de ‘sociale 

kwestie’ genoemd. Zowel politici als burgers bekommerden zich om fabrieksarbeiders en poogden 

hun levens te verbeteren.
4
 Hieruit vloeiden niet alleen wettelijke maatregelen voort, zoals de 

Ongevallenwet (1901) of de Ziektewet (1913), maar eveneens initiatieven vanuit industriële 

ondernemingen zelf om het welzijn van hun werknemers te waarborgen.
5
   

 Ook Philips nam hierin initiatief. De gebroeders Philips sloten zich in 1899 aan bij de 

vereniging Eindhoven Vooruit, die onder andere gericht was op de bevordering van het volkswelzijn.
6
 

De ideeën hierover werden toegepast in de eigen onderneming en zorgden voor het ontstaan van 

verschillende voorzieningen voor het personeel, zoals woningbouw en gezondheidszorg.
7
 

 In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) breidden de nationale sociale 

arbeids- en zekerheidswetten zich verder uit, zij het enigszins afgeremd door de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918) en de crisis van de jaren dertig.
8
 Tegelijkertijd ontstond een meer rationele en 

wetenschappelijke sociale zorg, ook binnen bedrijven.
9
 Initiatieven in het sociaal beleid kwamen bij 

Philips bijvoorbeeld in deze periode niet alleen meer vanuit de Philipsfamilie zelf, maar ook vanuit 

                                                           
1
 ‘Philips stopt met het studiefonds’, Eindhovens Dagblad,  (11 juni 2014) 

<http://www.ed.nl/economie/philips/philips-stopt-met-studiefonds-1.4399268> [geraadpleegd op 20-5-2015] 
2
 Sjef Stoop, De sociale fabriek. Sociale politiek bij Philips Eindhoven, Bayer Leverkusen en Hoogovens 

IJmuiden (Utrecht, 1992), 279-280. 
3
 Elise van Nederveen-Meerkerk en Jan Peet, Een peertje voor de dorst. Geschiedenis van het Philips 

Pensioenfonds (Amsterdam, 2002), 23-24. 
4
 Van Nederveen-Meerkerk en Peet, Een peertje voor de dorst, 27. 

5
 Ibidem, 30-31. 

6
 A. Heerding, Geschiedenis van N.V. Philips’ Gloeilampenfabriek. Een onderneming van vele markten thuis 

(Leiden, 1986), 231. 
7
 Stoop, De sociale fabriek, 49-53. 

8
 Van Nederveen-Meerkerk en Peet, Een peertje voor de dorst, 32. 

9
 Annemiek van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in 

Eindhoven 1900-1960 (Zutphen, 1991), 87. 

http://www.ed.nl/economie/philips/philips-stopt-met-studiefonds-1.4399268
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zelfstandig opererende bedrijfsafdelingen.
10

       

 De Tweede Wereldoorlog was echter in veel opzichten een keerpunt. De wederopbouw van 

Nederland en haar economie namen een enorme vlucht, waardoor de verdere uitbouw van de 

verzorgingsstaat doorgezet kon worden.
11

 De gunstige tijden maakten het daarnaast mogelijk dat 

sommige bedrijven voor eigen werknemers een ‘welvaartspolitiek’ konden voeren, wat tot uiting 

kwam in fondsen, bedrijfsfeesten en andere extraatjes. Deze bedrijven, waaronder Philips, stonden 

erom bekend hun werknemers van ‘de wieg tot het graf’ te verzorgen.
12

    

 De economische crisis in de jaren zeventig maakte echter een einde aan de Nederlandse 

voorspoed. Er vond geleidelijk aan een reorganisatie plaats in het Nederlands sociaaleconomische 

systeem, waarbij de dienstensector aan belang won en het maatschappelijk vangnet verder werd 

versoberd en hervormd.
13

 Uitkeringen werden lager en een zo groot mogelijke deelname aan de 

arbeidsmarkt werd belangrijker.
14

 Vooral vanaf de jaren tachtig verdwenen begrippen als solidariteit 

en rechtvaardigheid steeds meer naar de achtergrond in ruil voor het nieuwe ‘zakelijkheidsdenken’.
15

 In dit nieuwe sociaaleconomische klimaat en tijdens de zwaardere economische tijden van 

Philips kalfde het sociaal beleid aan het einde van de twintigste eeuw steeds verder af. De vraag is hoe 

deze afbrokkeling zich precies heeft ontwikkeld en met name hoe die door werknemers ervaren werd. 

Werd het gezien als het einde van een ‘paternalistische zorg’, of als teleurstellend? Was het sociaal 

beleid een motief om bij Philips te werken? Tien (oud)-Philips-medewerkers zijn hierover 

geïnterviewd. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Op welke wijze heeft het sociaal beleid van het 

Nederlandse elektronicaconcern Koninklijke Philips N.V. zich ontwikkeld en hoe is dit ervaren door 

mannen en vrouwen die in de periode 1960-1990 bij Philips Eindhoven werkzaam waren?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Stoop, De sociale fabriek, 48.  
11

 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel III Dynamiek en expansie (1945-1996) 

(Amsterdam, 1997), 15. 
12

 Keetie E. Sluyterman, ‘Gedeelde zorg. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen in 

historisch perspectief’, uitgesproken op maandag 29 november 2004 bij de aanvaarding van het ambt van 

bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht, vanwege de Stichting Unger van 

Brerofonds, om werkzaam te zijn op het vakgebied van bedrijfsgeschiedenis, 9. 
13

 Van Nederveen-Meerkerk en Peet, Een peertje voor de dorst, 256. 
14

 Karel Davids en Marjolein ’t Hart (red.), De wereld en Nederland, een sociale en economische geschiedenis 

van de laatste duizend jaar (Amsterdam, 2011), 222. 
15

 Ria Hermanusse, ‘Nieuw industrieel elan als sociale vernieuwing, arbeidsverhoudingen in Brabant’, in: G. 

Kruis, e.a. (red.), De oplossing van Brabant (Tilburg, 1987), 219-225. 



5 
 

Historiografie 

 

De ontwikkeling en de groei van Philips en de rol die het bedrijf heeft gespeeld voor zijn werknemers, 

de omgeving en de Nederlandse economie, hebben als inspiratie gediend voor veel onderzoek. Zeker 

rond het jaar 1991, toen Philips 100 jaar bestond, zijn veel publicaties verschenen.
16

 Behalve op 

technologische en commerciële aspecten gaan deze ook in op thema’s als vrouwenarbeid en het 

sociaal beleid van het bedrijf. In dit historiografisch overzicht zullen de belangrijkste studies over 

Philips thematisch behandeld worden. De nadruk ligt hierbij op wat in deze studies specifiek over het 

sociaal beleid van Philips wordt geconcludeerd en hoe dit zich tot elkaar verhoudt.  

 Allereerst zijn er algemene bedrijfsgeschiedenissen, waarvan de vijfdelige serie van de 

historici A. Heerding en I.J. Blanken, genaamd Geschiedenis van de N.V. Philips’ 

gloeilampenfabrieken/van Koninklijke Philips Electronics N.V. (1980-2002), het belangrijkste 

voorbeeld is. De beschrijving van technologische en commerciële ontwikkelingen binnen Philips 

voeren binnen deze serie de boventoon, terwijl het sociale aspect van het bedrijf een kleine rol speelt. 

Wel verbindt Heerding Philips met het concept van ‘modelfabriek’. Een ‘modelfabriek’ kenmerkt zich 

door het aanbieden van een stelsel van sociale voorzieningen, zoals woningbouw, verzekeringen en 

onderwijs. Andere voorbeelden van dergelijke fabrieken destijds waren de Gist- en Spiritusfabriek in 

Delft en de machinefabriek van de gebroeders Stork in Hengelo. Motieven die Heerding noemt voor 

het ontstaan van een sociaal beleid bij deze ondernemingen zijn: ter aanvulling of bij gebrek aan 

wettelijke regelingen, de betrokkenheid van de ondernemer bij het welzijn van zijn werknemer en/of 

vanwege een paternalistische controle over de privésfeer van de werknemers. Volgens Heerding 

gelden niet al deze motieven voor Philips, omdat het sociaal beleid vooral voortkwam uit 

bedrijfsbelang en uit gebrek aan voorzieningen in de directe omgeving.
17

 Blanken daarentegen 

concludeert in het laatste deel, dat de periode 1950-1970 behandelt, dat de ‘menschelijke faktor’, 

oftewel aandacht voor de individuele werknemer, steeds meer aan belang won en dat dit leidde tot een 

verdere uitbreiding van het sociaal beleid.
18

       

 Het tweede thema is vrouwenarbeid. Philips nam vanaf het begin veel vrouwen aan. Tot aan 

de jaren twintig waren vrouwen zelfs in de meerderheid op de werkvloer.
19

 Historica Ien van der 

Coelen gaat in haar overzichtsstudie van vrouwenarbeid bij Philips kort in op het bedrijf als sociaal 

werkgever en haalt daarbij vooral de vooroorlogse initiatieven van kook- en naailessen voor meisjes 

en de naoorlogse, algemene vormingslessen aan. Ze stelt dat dit veelal werd gedaan om vrouwen voor 

te bereiden op hun taak als huisvrouw en vanuit de bezorgdheid voor slechte invloeden van de fabriek 

op de fabrieksmeisjes en -vrouwen.
20

 De studie van sociologe en pedagoge Annemiek van Drenth, De 

zorg om het Philipsmeisje, sluit hierbij aan. Philips geldt hierbij volgens haar als een voorbeeld van 

                                                           
16

 Een ander voorbeeld van een algemene bedrijfsgeschiedenis is het100jarig jubileumboek van Philips zelf:  G. 

Bekooy, e.a. (red.), Philips Honderd, een industriële onderneming 1891-1991 (Zaltbommel, 1991). Het 

beeldmateriaal van het bedrijf speelt in dit boek een grote rol, waardoor het aantal tekst gering is en dus ook 

weinig diepgang biedt, ook niet in het sociaal beleid. 
17

 Heerding, Een onderneming van vele markten thuis, 311-314. 
18

 I.J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N.V., een industriële wereldfederatie (Zaltbommel, 2002), 

23-25. 
19

 Margriet Heesters, ‘De meskes van de lempkes- en radiofabriek’, in: Hans van Deukeren e.a. (red.), 

Geschiedenis tussen eigen ervaring en wetenschap (Den Haag, 1990), 129-135, alhier 129.; Een belangrijke 

studie over vrouwenarbeid bij Philips, of beter gezegd seksesegregatie in fabrieksarbeid bij onder andere Philips, 

is: Gertjan de Groot,  Fabricage van verschillen: mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-

1940) (Amsterdam, 2001). Hoewel de nadruk ligt op de ongelijke verdeling van functies en beloningen tussen 

mannen en vrouwen en de sociale voorzieningen van Philips niet aan bod komen, is de studie te toonaangevend 

om niet te noemen. 
20

 Ien van der Coelen, 100 jaar vrouwenarbeid bij Philips (Utrecht, 1991), 32-33 en 45. 
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een fabriek die fabrieksmeisjes en -vrouwen als een aparte categorie heeft neergezet en die ze min of 

meer wilde ‘opvoeden’, in de periode 1900-1960. Zo verzorgde Philips bijvoorbeeld 

huishoudonderricht en algemene vormingscursussen.
21

 Een begrip dat ze binnen dit sociaal beleid van 

opvoedingsactiviteiten introduceert, is ‘zorgende macht’. Hieronder verstaat Van Drenth een 

machtstype dat zich uit in het behoeden en begeleiden van mensen door zich te bemoeien met hun 

innerlijk.
22

 Tot slot stelt Margriet Heesters in haar artikel dat de sociale voorzieningen ook voor 

werving van vrouwen werden ingezet in de jaren vijftig en zestig. Voorbeelden hiervan zijn 

pendelbussen voor vrouwen, vrije zaterdagen, spaarregelingen of vakantiegeld.
23

  

 Een derde thema gaat uit van Philips’ automatiserings- en herstructureringsprocessen en de 

bijkomstige veranderingen in arbeidsverhoudingen en conflicten. Ad Teulings heeft deze 

arbeidsverhoudingen en conflicten bij Philips over de periode van het ontstaan van het bedrijf tot aan 

de begin jaren zeventig onderzocht. Hij concludeert dat Philips niet snel een arbeidsconflict 

daadwerkelijk ‘erkende’ en dat het bedrijf vaak wordt geassocieerd met het ‘harmoniemodel’, een 

overlegmodel waarbij samenwerking voorop staat. Dit ‘progressief sociaal beleid’ is volgens Teulings 

een gevolg van sociale conflicten, die door Philips werden geïndividualiseerd of afgekapt voordat het 

tot een collectieve actie kon komen.
24

 Theo Bouwman haakt in het begin van de jaren tachtig ook in op 

deze processen bij verschillende Philips-vestigingen en geeft daarnaast een gekleurde boodschap mee. 

Hij besluit zijn artikel met de zin: ‘The only way for Philips employees to keep the concern top from 

carrying out their disastrous plans is by active campaigning and actual opposition’.
25

 Hij betoogt dat 

werknemers van ‘onderop’ protestcampagnes tegen de processen van automatisering en baanverlies 

moeten opzetten en dat deze uiteindelijk dan door de vakbonden opgepakt en doorgezet moeten 

worden.
26

           

 Ten slotte is er het sociaal beleid in de vorm van voorzieningen voor het personeel. Een 

sleutelpublicatie hierin is De sociale fabriek van historicus Sjef Stoop. Deze studie geeft naast een 

vergelijking van het sociaal beleid van de bedrijven Bayer Leverkusen, Hoogovens IJmuiden en 

Philips Eindhoven, ook een analyse en verklaring van hun sociaal beleid en plaatst die in de 

historische context. Over het motief van Philips’ sociaal beleid stelt Stoop dat er geen hoofdmotief 

was, maar dat het ontstond uit het achterblijven van sociale voorzieningen in de regio en uit de 

noodzaak personeel te werven, te behouden en te ‘verbeteren’. Het ontbreken van één duidelijke 

beweegreden ziet Stoop als een verklaring voor het lange bestaan ervan.
27

 De afbrokkeling ervan in de 

laatste decennia van de twintigste eeuw is volgens Stoop te wijten aan de veranderende economische 

situatie, die funest was voor het sociaal beleid.
28

 Buiten die van Stoop zijn er ook studies die 

specifieker op een aantal onderdelen van het sociaal beleid ingaan, zoals het boek over het Philips 

Pensioenfonds Een peertje voor de dorst van historici Elise van Nederveen-Meerkerk en Jan Peet. Na 

de bestudering van het pensioenfonds over de periode 1913-1997 concluderen ze dat het fonds altijd 

het resultaat is geweest van sociale wensen en de economische mogelijkheden om die wensen uit te 

laten komen.
29

 De ‘uniciteit’ van het fonds wordt in deze studie gerelativeerd. Het fonds zou alleen tot 

1960 een voortrekkersrol hebben gespeeld, maar geldt doorgaans als een voorbeeld van de 

ontwikkeling van de Nederlandse aanvullende of arbeidsvoorwaardelijke pensioenverzekering in de 

                                                           
21

 Van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje, 222-223, 226. 
22

 Ibidem, 216. 
23

 Heesters, ‘De meskes van de lempkes- en radiofabriek’, 130-131.  
24

 Ad Teulings, Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern (Amsterdam, 1977), 291-292. 
25

 Theo Bouwman, ‘Philips and Automation’, in: Theo Bouwman (red.), Philips. International reorganizations 

and workers’ resistance (Eindhoven, 1982), 93-108, alhier 107. 
26

 Bouwman, ‘Philips and Auotmation’, 106-107. 
27

 Stoop, De sociale fabriek¸ 54-56.  
28

 Ibidem, 299-300. 
29

 Van Nederveen-Meerkerk en Peet, Een peertje voor de dorst, 381. 
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twintigste eeuw.
30

 Bovendien is er nog aandacht geweest voor de woningbouw van Philips. Ad Otten 

en Elisabeth Klijn leveren niet alleen een beschrijving van de ontwikkeling van de woningbouw, maar 

concluderen ook dat deze woningbouw alleen uit bedrijfseconomische noodzaak was ontstaan: er was 

een achterblijvend huizenaanbod in de omgeving.
31

 Dat er sprake zou zijn van een paternalistisch 

motief in het algemeen en voor de woningbouw, wordt door de auteurs met het volgende citaat over de 

uitgangspunten van het sociaal beleid van de onderneming in de jaren twintig onderuitgehaald: ‘alle 

goede bedoelingen ten spijt, geen weldenkend mensch die een patriarchale verzorging van de 

werknemer ‘sociaal’ zal durven noemen’.
32

       

 In deze historiografie is een overzicht gegeven van de belangrijkste studies over het bedrijf en 

wat deze studies over het sociaal beleid van Philips reeds geconcludeerd hebben. Uit het overzicht 

blijkt in ieder geval dat er een aantal studies is over het sociaal beleid, die niet alleen de ontwikkeling 

ervan beschrijven, maar ook proberen te duiden welke verschillende motieven erachter scholen. 

Eveneens is naar voren gekomen dat de laatste decennia van de twintigste eeuw interessant zijn voor 

het sociaal beleid door grote processen als herstructurering, automatisering en een nieuwe 

economische orde. De genoemde studies gaan echter niet of nauwelijks in op het ervaringsaspect van 

de werknemers zelf. Dat zal de focus van deze scriptie worden.    

 Vanuit de literatuur over het sociaal beleid kunnen in ieder geval twee hypotheses gesteld 

worden. De eerste hypothese is dat het sociaal beleid hoogstwaarschijnlijk enerzijds als een 

bindingsfactor heeft gegolden, omdat het misschien ‘zekerheid’ en ‘zorg’ bood voor de werknemers. 

Anderzijds is te verwachten dat werknemers het in sommige opzichten als een inbreuk op de 

privésfeer of als paternalistisch konden ervaren. Deze hypotheses zullen getoetst worden aan de hand 

van de resultaten die uit de interviews naar voren zijn gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Van Nederveen-Meerkerk en Peet, Een peertje voor de dorst, 390. 
31

 Ad Otten en Elisabeth Klijn, Philips’ Woningbouw 1900-1990 (Zaltbommel, 1991), 215. 
32

 Otten en Klijn, Philips’ Woningbouw 1900-1990, 229-231. 
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Philips’ sociaal beleid 

 

Voordat de resultaten worden weergegeven, is een korte beschrijving van het ontstaan van het sociaal 

beleid en de groei ervan tot 1960 noodzakelijk. Daarna zal specifiek ingegaan worden op het sociaal 

beleid in de onderzoeksperiode 1960-1990, waarbij de focus ligt op onderwijs, gezondheidszorg, 

woningbouw en ontspanningsmogelijkheden. 

Philips’ sociaal beleid tot 1960 

De sociale voorzieningen bij Philips ontstonden kort na de oprichting van het bedrijf. Voor het 

ontstaan zijn verschillende motieven gegeven in de literatuur. Kenmerkend voor de situatie van Philips 

is hierin, volgens historicus Stoop, dat het bedrijf te maken had met een weinig ontwikkelde regio, een 

conservatieve katholieke elite en een opkomende arbeidersbeweging en dat dit zorgde voor de 

zogenaamde ‘dubbele sociaal-politieke uitdaging’: via sociale voorzieningen personeel aantrekken en 

disciplineren. Verder werd gepoogd de (sociale) gebreken van de regio op te vangen met de 

voorzieningen, de kosten van levensonderhoud voor de personeelsleden te verlagen en hun leefwijzen 

te moderniseren.
33

          

 De bovengenoemde sociale voorzieningen van Philips ontstonden dus al vroeg in de twintigste 

eeuw. Wegens woninggebrek en stijgende transportkosten van het personeel, startte Philips in 1910 

met de bouw van zijn eerste huizen.
34

 Een jaar eerder richtte Philips een eigen ziekenfonds op en 

verwezenlijkte het zijn eigen polikliniek met arts en apotheker. Daarnaast kwamen er in de jaren 

twintig verschillende scholingsmogelijkheden, zoals de Jongens- en Meisjes Nijverheidsschool en 

lagere en kleuterscholen.
35

 Op het gebied van vermaak voor het personeel werden er verschillende 

verenigingen opgericht en bijeenkomsten georganiseerd, zoals het gezelschap de Philips Vereeniging 

(1912) en de Philips Sportvereeniging (1913).
36

       

 Na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘menschelijke faktor’ vooropgesteld in het 

personeelsbeleid, waardoor de sociale voorzieningen ten behoeve van het personeel uitbreidden. De 

werknemers konden daarna voor nagenoeg alles bij Philips terecht.
37

 In deze periode werden de 

medische diensten van Philips bijvoorbeeld ondergebracht in één gezondheidscentrum, wat 

bevorderlijk was voor efficiëntie van de gezondheidszorg.
38

 Op het gebied van onderwijs vergrootte 

Philips niet alleen het aantal leerlingen, opleidingen en mogelijkheden voor het studiefonds Philips-

van der Willigen, maar maakte het bedrijf zich eveneens sterk voor de ontwikkeling van nationaal 

(technisch) onderwijs. Voorzieningen op het gebied van ontspanning bleven eveneens groeien na de 

oorlog. In de jaren vijftig was hierin een tendens naar meer maatschappelijk gerichte zorg te 

herkennen, zoals bleek uit cursussen over het huishouden en jeugdwerk binnen buurthuizen.
39

 Op het 

gebied van woningbouw nam Philips na de Tweede Wereldoorlog een voortrekkersrol in, doordat het 

Rijk Philips een groter woningbouwquotum toekende wegens de huizennood in Eindhoven.
40

 

 

                                                           
33

 Stoop, De sociale fabriek, 55. 
34

 Otten en Klijn, Philips’ Woningbouw 1900-1990, 215. 
35

 Stoop, De sociale fabriek, 49-51; Heerding, Een onderneming van vele markten thuis, 327-332; Van der 

Coelen, 100 jaar vrouwenarbeid bij Philips, 32-43. 
36

 Heerding, Een onderneming van vele markten thuis, 327-329. 
37

 Blanken, Een industriële wereldfederatie, 23-27. 
38

 Stoop, De sociale fabriek, 78-79. 
39

 Ibidem, 82-84. 
40

 Otten en Klijn, Philips’ Woningbouw 1900-1990, 224. 



9 
 

Philips’ sociaal beleid, 1960-1990 

Hoewel alle vier de voorzieningen inkrompen, gebeurde dat niet op hetzelfde niveau. Qua scholing 

nam Philips in ieder geval vanaf 1960 steeds meer afscheid van niet-bedrijfsgerichte 

onderwijsactiviteiten, zoals kleuter- en lagere scholen en later in de jaren tachtig ook van 

talencursussen en secretaresseopleidingen. Desondanks bleef het onderwijs een belangrijk 

bedrijfsonderdeel. Er kwamen meer bedrijfsgerichte bijscholingsprojecten, avondcursussen en 

opleidingen tot stand. Ook ging Philips zich steeds meer inzetten voor de verbetering van nationaal 

(technisch) en wetenschappelijk onderwijs.
41

 Verder groeide het Philips-van der Willigen studiefonds 

en werd het een belangrijk bindingsmiddel. De opleidingskosten voor het personeel die Philips 

maakte, bleven hoog: in 1989 besloegen deze kosten zelfs 6% van de loonkosten, terwijl het 

gemiddelde daarvoor bij andere industriële bedrijven op 2,7% lag.
42

    

 De Philips’ Medische Dienst groeide tot 1973, wat vooral te maken had met het stijgend 

ziekteverzuim bij Philips vanaf de jaren vijftig. Dit ziekteverzuim week overigens niet veel af van het 

landelijk percentage in die periode. Het ziekteverzuim werd vooral veroorzaakt door langdurige 

chronische ziekten en kort verzuim zonder aanwijsbare, medische oorzaak. De oorzaak voor dit laatste 

verzuim werd door Philips gezocht in de aard van het werk of een mentaliteitsverandering in het 

arbeidsethos. De bestrijding ervan werd een centraal onderdeel binnen de Medische Dienst en ook 

sociale en psychologische factoren werden nu meegenomen.
43

      

 Na 1973 kwam de gezondheidsdienst in een ‘crisis’ terecht. Volgens Stoop is dit te verklaren 

doordat steeds meer werknemers moeite hadden met bijvoorbeeld een gedwongen artsenkeuze of 

inmenging van het bedrijf in de gezondheidszorg. Het werd vanaf de jaren zestig steeds meer als een 

inbreuk op de vrijheid ervaren.
44

 Curatieve activiteiten werden vervolgens afgebouwd en werknemers 

uit Eindhoven, die bij het Philips Ziekenfonds waren aangesloten, waren vanaf 1981 vrij in hun artsen- 

en apotheekkeuze. Het jaar daarop werden de Philips’ huisartsendienst en apotheken overgedaan aan 

de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en werd de Medische Dienst geïncorporeerd in de 

Hoofdgroep Personeelscondities/Mens, Werk en Organisatie.
45

 De Medische Dienst verloor daarmee 

grotendeels zijn zelfstandigheid en de focus verschoof naar bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.
46

  Philips’ woningbouw was tot 1970 een belangrijke sociale voorzieningen. Halverwege de 

jaren zeventig ontstond er echter een proces van losmaking en verzelfstandiging van de 

woningbouwactiviteiten van het bedrijf, dat in 1989 werd voltooid.
47

 Dat deze sociale voorziening 

desalniettemin een ruime tijd heeft bestaan, is volgens Otten en Klijn te verklaren uit factoren als 

crisis, oorlog en wederopbouw en de groeiende industrie, waardoor er lang een gebrek aan woningen 

was in en rondom Eindhoven.
48

 Philips heeft in de periode 1900-1990 (in)direct 35.000 woningen 

gebouwd.
49

           

 Het Philips Ontspanningsfond beheerde voorheen de meeste ontspanningsmogelijkheden bij 

Philips. Het fonds verloor in deze periode een aantal functies, doordat niet-bedrijfsgerichte activiteiten 

meer werden afgestoten en het bedrijfsgerichte activiteiten, zoals het kantinebeheer, werden 

                                                           
41

 A.W.A. de Haas, 1900-2000.100 jaar personeelsbeleid,  van NV Philips gloeilampenfabriek naar Koninklijke 

Philips Electronics NV (Eindhoven, 2002), 58, 98. 
42

 De Haas, 1900-2000. 100 jaar personeelsbeleid, 105. 
43

 Stoop, De sociale fabriek, 88-89.; Teulings, Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern, 241-

244. 
44

 Stoop, De sociale fabriek, 90-96. 
45

 De Haas, 1900-2000. 100 jaar personeelsbeleid, 85, 88-89. 
46

 Stoop, De sociale fabriek, 97. 
47

 Ibidem, 95. 
48

 Otten en Klijn, Philips Woningbouw 1900-1990, 231. 
49

 Ibidem, 215. 



10 
 

overgenomen door andere bedrijfsafdelingen. Een nieuwe taak dat het fonds wel kreeg toebedeeld, 

was het beheer van het Philips Ontspannings Centrum vanaf 1968. Desalniettemin kreeg het fonds in 

de jaren zestig met toenemend kritiek te maken vanuit de ondernemingsraad, omdat het recreatiebeleid 

‘paternalistisch’ aan zou doen.
50

 Halverwege de jaren zeventig kwamen daarom de meeste culturele 

activiteiten van Philips dan ook tot een einde en sponsorde Philips alleen nog bepaalde activiteiten, 

zoals de bouw van een muziekcentrum in 1987, als bedrijfspromotie. Ook het Philips Ontspannings 

Centrum veranderde reeds in 1984 in het Philips Ontvangst-Centrum en werd gesloten voor niet-

Philips activiteiten. Voor het expositiecentrum Evoluon viel in 1989 eveneens het doek. Tot slot nam 

het aantal sportcomplexen in het bezit van Philips af en trad het vanaf 1985 alleen nog als 

hoofdsponsor van de Stichting PSV Voetbal op.
51
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 Stoop, De sociale fabriek, 93-95. 
51

 Ibidem, 103-105. 



11 
 

Data en methode 

 

Om een beeld te krijgen van hoe (oud)-werknemers bij Philips Eindhoven het sociaal beleid en de 

afbrokkeling ervan in de periode 1960-1990 hebben ervaren, zijn interviews afgenomen. Deze 

interviews zijn van belang, omdat ze door persoonlijke verhalen een inzicht geven in de individuele 

ervaring met en de beeldvorming over Philips’ sociaal beleid. De resultaten kunnen antwoorden geven 

op de vragen die naar aanleiding van de inleiding en de historiografie zijn gesteld.  

 Binnen de geschiedwetenschap valt deze aanpak onder de term oral history. Hieronder worden 

diepgaande, persoonlijke verhalen verstaan, die door middel van interviews verzameld zijn. De kracht 

en de toevoeging van oral history zijn allereerst dat ervaringen van ‘gewone mensen’ en hun waarde 

en betekenis van historische gebeurtenissen naar boven komen, die bij traditioneel historisch 

onderzoek hoogstwaarschijnlijk achterwege waren gebleven.
52

 Het interviewen van deze mensen biedt 

ook de mogelijkheid om specifiek te vragen naar wat de historicus te weten wil komen. Andere 

egodocumenten, zoals brieven of dagboeken, bieden deze mogelijkheid niet of nauwelijks.
 53

 

 Desalniettemin blijft oral history een methode die wat verder afstaat van de traditionele 

aanpak van de historicus. Het houden van interviews levert namelijk een grotere mate van 

subjectiviteit op. Psycho-analist Karl Filgio stelt dat dit komt doordat de historicus tijdens interviews 

betrokken raakt bij zijn ‘onderzoeksobjecten’, in dit geval mensen, en daardoor ‘deelneemt aan hun 

wereld’.
54 Hierdoor wordt de historicus/interviewer zelf een karakter in het verhaal, die op zijn beurt 

weer de gebeurtenissen interpreteert. Bovendien is men kritisch over het gebruik van persoonlijke 

herinneringen vanwege recente ontdekkingen (ook binnen breinonderzoek) die erop wijzen dat 

herinneringen van mensen vaak in verband worden gebracht met de hedendaagse context, waardoor de 

herinneringen vervormd of anders ingevuld raken.
55

 Tot slot kan het eveneens zo zijn dat verschillende 

mensen hetzelfde hebben meegemaakt, maar daar toch totaal andere ideeën over hebben.
56

 Daarom stelt literatuur- en cultuurwetenschapper Aleida Assman dat binnen oral history de 

herinneringen niet alleen nodig zijn om een beeld te scheppen van de waarde en de betekenis van 

bepaalde historische gebeurtenissen, maar dat historisch onderzoek ook nodig is om de herinneringen 

te controleren dan wel te corrigeren.
57

 Binnen deze scriptie is er daarom zowel literatuuronderzoek 

verricht en zijn er interviews afgenomen. De risico’s van oral history zijn bovendien tijdens het 

afnemen van de interviews en het verwerken en analyseren van de resultaten in acht genomen.   

 

                                                           
52

 Kathryn Haynes, ‘Other lives in accounting: Critical reflections on oral history methodology in action’, 

Elsevier (2009), 221-231, alhier 222. 
53

 Robert C. Williams, The Historian’s Toolbox, A Student’s Guide to the Theory and Craft of History (New 

York, 2012), 156. 
54

 Karl Figlio,‘Oral History and the Unconscious’, Psychoanalysis and History 26 (1988), 120-132, alhier 120. 
55

 Brigitte Halbmayr, ‘The ethics of oral history. Expectations, responsibilities, and dissociations’, in: Marta 

Kurkowska-Budzan en Krysztof Zamorski, Oral History. The challenges of dialogue (Amsterdam/Philadelphia, 

2009), 195-203, alhier 195-196.; Binnen de interviews is dit probleem eveneens naar voren gekomen, doordat 

allereerst door respondenten weinig gesproken werd in jaartallen en concrete benamingen.. Een tweede punt was 

dat de respondenten niet alleen ervaringen deelden over de periode 1960-1990, maar dat zij deze soms ook 

verder leken te trekken naar bijvoorbeeld hun meest recente ervaringen bij Philips. 
56

 Williams, The Historian’s Toolbox, 157. 
57

 Halbmayr, ‘The ethics of oral history’, 202. 
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In totaal zijn 10 interviews afgenomen.
58

 De vragenlijst die tijdens de interviews gehanteerd is, 

bestond allereerst uit algemene vragen over arbeidsduur, loopbaan en beweegredenen om bij Philips te 

gaan werken. Vervolgens zijn er specifieke vragen gesteld over het sociaal beleid, opgedeeld in de vier 

deelthema’s onderwijs, gezondheidszorg, woningbouw en ontspanningsmogelijkheden en tot slot de 

vragen over het deelthema het ‘Philips-gevoel’.
59

 Deze vijf deelthema’s vormen eveneens de opbouw 

van de resultaten. De resultaten van de interviews zullen vooral kwalitatief gebruikt worden, in de 

vorm van evaluaties en citaten.         

 Bij het samenstellen van de groep is gebruik gemaakt van een aantal criteria. Allereerst moest 

het om zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers gaan, die in de periode 1960-1990 bij Philips 

Eindhoven werkten en destijds in de regio rondom Eindhoven (Zuidoost-Brabant) woonden. Via een 

sneeuwbalmethode, ditmaal binnen een netwerk van bekenden uit de regio Zuidoost-Brabant, kon op 

efficiënte wijze een groep van 10 deelnemers worden gevormd. Deze groep bestaat uit 6 mannen en 4 

vrouwen. De leeftijden van de deelnemers liggen tussen de 53 tot 80 jaar.    

 Verder hebben de geïnterviewden relatief lang bij Philips gewerkt, variërend van 14 tot bijna 

50 jaar. Binnen de groep zijn twee generaties te onderscheiden: één die in de periode 1960-1979 bij 

Philips is gaan werken en één die in de periode 1980-1990 begonnen is. De verdeling van deze 

generaties is zes (onder wie vier mannen, twee vrouwen) uit de eerste generatie en vier (onder wie 

twee mannen, twee vrouwen) uit de tweede generatie. Een ander kenmerk van de groep is dat de 

meesten tijdens hun werkzame periode in gemeenten buiten Eindhoven hebben gewoond, wat 

mogelijk een rol heeft gespeeld in de mate waarin zij gebruik hebben gemaakt van Philips’ sociale 

voorzieningen. Gemeentes die naast Eindhoven voorbij zijn gekomen, zijn Geldrop, Veldhoven, Best, 

Helmond en het verder gelegen Oss. De laatste of huidige functies die de geïnterviewden hebben 

gehad bij Philips, zijn over het algemeen functies in de ontwikkeling en het testen van technische 

producten of administratieve functies.         

 Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de respondenten is terug te vinden in Tabel 

1 in de Appendix. Daarin is ook de vragenlijst opgenomen.
60

 De naam van iedere geïnterviewde 

bestaat uit een fictieve naam, gevolgd door een underscore en het jaar waarin hij/zij bij Philips 

begonnen is om de twee generaties te onderscheiden. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Deze interviews zijn volledig opgenomen met een mobiele audio-applicatie, zorgvuldig bewaard en bij deze 

scriptie gevoegd. De resultaten van de interviews zullen anoniem worden gebruikt en geannoteerd binnen deze 

scriptie onder een fictieve naam.  
59

 In een aantal interviews is er ook gevraagd naar het Philips’ Pensioenfonds, de mannen- en vrouwencultuur en 

de hiërarchie op de werkvloer. De resultaten uit deze vragen zijn in deze scriptie echter niet gebruikt, omdat ze te 

schaars waren of te veel afweken van de onderzoeksvraag. 
60

 De vragen die in deze lijst zijn opgenomen, hebben vooral als structuur gediend voor de interviews.  
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Resultaten 
 

Philips’ onderwijs 

Dat Philips een ‘grote opleider’ was, werd ook door de respondenten ervaren. Alle (oud)-medewerkers 

die geïnterviewd zijn, hebben een opleiding of cursus bij of vanuit Philips gevolgd. De eerste 

generatie, die in de periode 1960-1979 bij Philips begonnen is, heeft echter meer opleidingen en 

aanvullende cursussen gevolgd dan de tweede. De Philips Bedrijfsschool/Jongens Nijverheids 

Opleiding, is een voorbeeld waardoor Kees_1954, John_1967 en Piet_1964 bij Philips terecht zijn 

gekomen. Marian_1979 begon haar carrière bij Philips door middel van het deelnemen aan Philips’ 

secretaresseopleiding In Company. Daarnaast noemde de eerste generatie nog verschillende 

(vervolg)opleidingen en –cursussen. De tweede generatie, die na 1980 bij Philips is gaan werken, 

sprak meer van (korte) cursussen die zijn gevolgd. Het aanbod was in ieder geval groot, zoals 

Piet_1964 al concludeerde: ‘Philips heeft altijd en nog steeds een enorm scala aan aanbod aan 

leermogelijkheden, scholingsmogelijkheden. Hele boekwerken hadden we er altijd vroeger van en dan 

maar eens zoeken van: ‘Wat wil ik nou gaan doen, he?’      

 Uit de vragen over scholing kwam een zeker bewustzijn naar voren dat het noodzakelijk was 

om bij te kunnen blijven, vooral in de techniek. Philips stimuleerde zijn personeel bovendien om door 

te leren. Op de vraag of deze bijscholing altijd als prettig werd ervaren, kwamen gemengde reacties. 

Desondanks leek het bewustzijn van het belang ervan op te wegen tegen de energie die men erin moest 

steken, aldus Ineke_1973: ‘Soms wel, maar ja, het was voor een goed doel, he?’   

 Een andere belangrijke educatieve voorziening was het Philips-van der Willigen studiefonds. 

Alle respondenten met studerende of afgestudeerde kinderen hadden er gebruik van gemaakt. Deze 

kinderen kregen iedere maand een bedrag gestort en moesten een paar keer tijdens hun studie een 

verslag of cijferlijst naar Philips insturen. Het was in ieder geval een enorm gewaardeerde 

voorziening, die voor iedereen toegankelijk leek, aldus John_1967: ‘Ik zeg al, het was vroeger een 

enorm sociaal bedrijf. Die vond dat iedereen moest kunnen studeren. Niet iedereen heeft daar het geld 

voor. Vandaar dat dat voor iedereen gelijk was.’ 

Philips’ gezondheidszorg 

Over het gebruik van Philips’ Medische Dienst, in bijvoorbeeld de vorm van een Philipshuisarts of –

apotheek, konden weinig kandidaten meepraten. Alleen uit de eerste generatie waren drie deelnemers 

die, allen destijds woonachtig in Eindhoven, gebruik hebben gemaakt van een Philips-huisarts of –

apotheek. Als je als Philips-medewerker buiten Eindhoven woonde, had je je eigen huisarts in je eigen 

woonplaats. De drie respondenten ervoeren het niet als een inbreuk op hun privacy dat ze verplicht 

waren een Philips-huisarts of –apotheek te nemen. Het bleek eerder zo te zijn dat ze niet beter wisten 

of er niet zo over nadachten. Zo vertelde Theo_1961: ‘Philips-huisarts hadden we ook, was ook geen 

probleem. Het was gewoon zo, daar dacht je helemaal niet bij na. [..] Ik had toen absoluut niet het idee 

dat de huisartsen een verlengsnoer zouden kunnen zijn van je baas.’    

 Een andere belangrijke activiteit binnen de Philips Medische Dienst was het medisch keuren 

van personeel tijdens of voorafgaand aan een functie of studie. Op één geïnterviewde na hadden alle 

deelnemers een herinnering hierbij. Marian_1979 vertelde over haar eerste keuring voor haar vaste 

aanstelling: ‘Een hoortest, een oogtest, een fitnesstest. Kniebuigingen, tien keer, en toen ging het: 

‘Krak, krak, krak!’ Dat weet ik nog, dat ik dacht: ‘Oh, als ik maar niet afgewezen word!’ Of er bij de 

keuring dan sprake was van een gevoel van bedrijfsbemoeienis met de gezondheid, kwam wederom 

niet naar voren. Velen vonden het wel fijn om te weten hoe het met hun gezondheid gesteld was of ze 

stonden er destijds nog niet kritisch tegenover, omdat ‘iedereen dat gewoon deed’. 
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Philips’ woningbouw 

Binnen de groep respondenten hadden vier mannen in een Philips-huis gewoond. Wanneer je als 

Philips-medewerker een huis zocht, ging je naar het Philips Woningbureau. Kees_1954 vertelde hoe 

dat hem destijds was vergaan: ‘In eerste instantie ging je gewoon als Philips-werknemer naar het 

Philips Woningbureau en daar werd gekeken of je een huis kon krijgen, ja of nee. Dat werd geregeld, 

klaar af, daar hoef je verder niet aan te tornen. Ik ben getrouwd in de tijd dat de huizen heel krap 

waren. Ik heb dus zo moeten spreken dat ik zeg van: ‘Nou, kan ik erop vertrouwen dat ik een huis 

krijg?’ Zei ze: ‘Moet je eerst trouwen, anders krijg je geen huis.’ Nou, dan krijg je gelazer in de tent. 

Zo ging dat. In oktober zijn we getrouwd en in maart zijn we in dat huis gekomen.’  

 Uit de interviews werd ook duidelijk dat het door respondenten niet als vervelend werd 

ervaren om buiten je werk bij Philips ook nog in een Philips-huis te wonen en misschien wel in de 

buurt van directe collega’s. Het aantal werknemers bij Philips was overigens zo groot dat de kans erg 

klein was dat men bij een directe collega in de buurt woonde. Piet_1964 zag er wel de voordelen van 

in: ‘Maar er zaten collega’s in de buurt en dat was makkelijk voor als je ooit samen wou reizen en de 

auto was kapot, zo van: ‘Goh, kan ik een keer met jou meerijden?’ 

Philips’ ontspanning 

Onder dit deelthema vallen bedrijfsfeestjes en –uitjes, Philips-verenigingen en het bezoeken van 

gebouwen als het Philips Ontspanningscentrum. Allereerst werd gevraagd naar bedrijfsfeestjes, 

waaronder het 75-jarig jubileum in 1966. Drie deelnemers uit de eerste generatie hadden hierbij een 

beleving. Vooral bij Kees_1954 riep dit jubileum mooie herinneringen op: ‘Mij schiet het weer te 

binnen, want toen is het Evoluon geopend, feest gevierd, heel veel, en we hebben allemaal geld 

gekregen. En het was eigenlijk zo dat ze schreven van: ‘Nou, er wordt eigenlijk niks aan gedaan.’ Ik 

ging gewoon op mijn fiets naar het werk die dag. Nou, je kunt je niet voorstellen wat er daar gebeurde. 

Een grote dansende massa. Ik word er nog emotioneel van.’ De rest van de groep kon zich eveneens 

andere bedrijfs- of afdelingsfeestjes herinneren, hoewel de meesten een versobering van de feestjes en 

de financiële bijdrage van Philips daaraan hebben ervaren. Steve_1980 vertelde bijvoorbeeld: 

‘Vroeger vaker. Vroeger was er elk jaar een bedrijfsfeest, of groep of afdeling of de hele organisatie. 

Nu is dat vaker gewoon een borrel in de stad, waar, eh, als je geluk hebt, het bedrijf de eerste ronde 

betaalt en jijzelf de rest.’         

 Bij de bedrijfsuitjes waren minder sterke herinneringen. Kees_1954, die ook op een Philips 

lagere school en op de Philips Bedrijfsschool heeft gezeten, kan zich nog een aantal uitjes als trein- of 

fietstochtjes herinneren. Piet_1964 kon zich ook nog uitjes heugen van de ‘buitenfabrieken’ 

(vestigingen buiten Eindhoven), maar had daar zelf niet aan deelgenomen. De door de eigen afdeling 

opgerichte personeelsvereniging van Marian_1979 organiseerde wel uitjes, waar Philips volgens haar 

hoogstwaarschijnlijk financieel aan bijgedragen had. Henk_1985 vertelde dat er wel eens ‘op locatie’ 

werd nagedacht over het jaarbeleid bijvoorbeeld en dat dit redelijk luxe was. ‘Nu is dat meer dat je een 

halve dag naar een conferentieoord gaat.’, voegde Henk_1985 eraan toe.   

 Het aantal deelnemers dat zich had aangesloten bij een Philips-vereniging was laag. Eén 

respondent was lid geweest van de Vereniging voor Oud-JNO’ers en had bij Philips gesport. Twee 

anderen hadden ook nog bij Philips gesport, zoals voetballen of een soort van, zoals Ineke_1973 het 

zelf noemde, ‘huisvrouwengym’. De drie respondenten hadden gemeen dat ze (gedeeltelijk) tijdens 

hun loopbaan bij Philips in Eindhoven hebben gewoond.     

 Tot slot is er nog kort gevraagd naar het bezoeken van gebouwen als het Philips 

Ontspanningscentrum of het Evoluon. Sommige deelnemers zijn in het Philips Ontspannings Centrum 

wel eens naar een soort pretparkje of een muziekconcert geweest, of later, toen het Philips 
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Ontspannings Centrum het Philips Ontvangst Centrum was geworden, naar het bedrijfsrestaurant. Hier 

is tijdens de interviews echter verder weinig over gesproken.  

Het ‘Philips-gevoel’ 

Kenmerkende reden voor de eerste generatie om bij Philips te gaan werken, was dat het 

vanzelfsprekend of praktisch was. Philips werd gezien als een goede werkgever en de baan misschien 

wel als een baan voor het leven. Theo_1961 vertelde: ‘Ja, vroeger was dat vanzelfsprekend. [..] En 

mijn vader werkte bij Philips. En dan was het eigenlijk automatisch dat je al bij Philips ging werken.’ 

De tweede generatie leek er meer toevallig ‘ingerold’ te zijn. Aïsha_1980 vertelde dat een vriendin 

haar tipte om bij Philips te gaan werken: ‘Ja, ik heb niet eens nagedacht om daar te gaan werken. ‘Je 

moet gewoon gaan solliciteren’ zei ie.’ In ieder geval waren de reacties vanuit de omgeving van de 

respondenten op Philips als werkgever vrijwel allemaal positief of ‘neutraal’, maar zeker niet negatief. 

 Een andere vraag ging over het ‘Philips-gevoel’, een soort van collectief of trots-gevoel. Dit 

gevoel verschilde per deelnemer en kwam tot uiting in bijvoorbeeld het kopen van Philips-apparatuur 

voor thuis, of een soort van club- of saamhorigheidsgevoel. Zo antwoordde Marian_1979 op deze 

vraag: ‘Ja, absoluut, zeker omdat we zelf een hechte club waren en je was er trots op dat je bij Philips 

werkte. Als je op een feestje was ’s avonds, durfde je daar gerust voor uit te komen, van: ‘Ik werk bij 

Philips!’            

 Niet iedereen had echter een ‘Philips-gevoel’; met name de tweede generatie had dit minder. 

Het ontbreken of afnemen van dit gevoel had voornamelijk te maken met de reorganisatieslag 

Centurion (en de daarmee gepaard gaande ontslagen) in de jaren negentig en de afbrokkeling van het 

sociaal beleid. Hoewel Centurion buiten de onderzoeksperiode valt, was het thema onvermijdelijk 

binnen de interviews. Voor de eerste generatie, waarbij het ‘baan voor het leven-idee’ bij Philips nog 

sterker aanwezig was, werden de ontslagen als iets volkomen raars gezien, aldus Theo_1961: ‘Dat was 

iets ongekends eigenlijk. Er ging niemand weg binnen Philips, of het moest zo zijn dat je met pensioen 

ging of iets anders vond wat je leuker vond, of zoiets dergelijks, anders ging je niet weg.’ Ook voor 

Piet_1964 deed het afbreuk aan zijn Philips-gevoel: ‘Op een gegeven moment heb je zoiets van: ‘Ja 

jongens, het zal wel, ik heb nog een baan. Oké, ik doe mijn werk, maar probeer mij niks wijs te 

maken.’ Daar ergens in de jaren negentig ben ik het toch een beetje verloren bij Philips hoor, in de zin 

van het geloof in het bedrijf, de leiding van het bedrijf.’    

 Desalniettemin kwam in de interviews naar voren dat Philips’ sociaal beleid van belang was 

geweest voor het Philips-gevoel. Het merendeel van de respondenten betreurde de afbraak van de 

sociale voorzieningen dan ook. Ze waren zich ervan bewust dat het bedrijf zijn sociale gezicht 

verloren had en dat het bedrijf de afgelopen decennia drastisch veranderd was, zo ook John_1967: 

‘Dat is zoveel veranderd. Dat houd je echt niet voor mogelijk. Van een echt sociaal bedrijf tot, ja, zal 

ik zeggen, centen verdienen.’ Toch bleek het sociaal beleid een belangrijke bindingsfactor te zijn 

geweest, zoals Kees_1954 stelde: ‘Maar inderdaad, qua verzorging en sociale aspecten, daar kun je 

donder op zeggen, en daar hing heel die wereld toch van aan mekaar, omdat ze toch redelijk betaalde, 

altijd goed betaalde, naar onze begrippen, vanuit de arbeider uit gezien. Je kon nergens beter zitten.’  
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Conclusie en discussie 

 

Binnen deze scriptie stond de onderzoeksvraag centraal hoe het sociaal beleid van het Nederlandse 

elektronicaconcern Philips N.V. zich heeft ontwikkeld en hoe dit destijds werd ervaren door mannen 

en vrouwen die in de periode 1960-1990 bij Philips Eindhoven werkzaam waren. Vanuit de 

historiografie zijn er naast de onderzoeksvraag twee hypotheses gesteld met de nadruk op het 

ervaringsaspect. De eerste hypothese was dat het sociaal beleid van Philips als een bindingsfactor heeft 

gediend, omdat het bijvoorbeeld ‘zekerheid’ bood of omdat er voor je ‘gezorgd’ werd. De tweede 

hypothese was dat sommige sociale voorzieningen, zoals de gezondheidszorg en de woningbouw,  in 

sommige opzichten waarschijnlijk als paternalistisch of als een inbreuk op de privésfeer werden 

ervaren door de werknemers.         

 Zoals de literatuur aangaf, brokkelde een aanzienlijk deel van het sociaal beleid af in de 

periode 1960-1990. Hoewel onderwijs binnen Philips een belangrijke component bleef, stootte het 

bedrijf vanaf de jaren zestig steeds meer niet-bedrijfsgerichte onderwijsactiviteiten af. De Medische 

Dienst groeide nog qua omvang tot 1973, maar ook deze voorziening kon niet in de huidige vorm 

blijven bestaan. Gaandeweg verloor zij steeds meer activiteiten in de curatieve gezondheidszorg en 

vanaf de jaren tachtig zelfs grotendeels haar autonomie, omdat de dienst verder in een andere afdeling 

werd opgenomen. De woningbouwtak werd eveneens langzamerhand steeds verder verzelfstandigd en 

losgemaakt van het bedrijf. De opening van het Philips Ontspannings Centrum in 1968 en het 75-jarig 

jubileum van Philips waren wat betreft ontspanningsmogelijkheden misschien nog hoogtepunten in 

deze periode, hoewel er tevens een afname van bijvoorbeeld het aantal sportcomplexen, culturele 

activiteiten en buurthuiswerk plaatsvond. Redenen voor de afbrokkeling van deze sociale 

voorzieningen van Philips zijn onder andere een toenemende weerstand tegen bedrijfsbemoeienis in de 

privésfeer, het wegvallen van de bedrijfseconomische noodzaak of omdat Philips zich in deze 

decennia in zwaardere, economische tijden bevond.      

 Uit de interviews, waarin vooral is gevraagd naar het ervaringsaspect, kwamen interessante 

resultaten over het sociaal beleid naar voren. Allereerst speelde het generatieverschil een rol in de 

beleving van het sociaal beleid in de periode 1960-1990. Aangezien dit inderdaad een periode van 

afbrokkeling van het beleid was, kon met een deel van de groep minder uitgebreid over bepaalde 

voorzieningen gesproken worden. De eerste generatie had veel meer gebruik gemaakt van de sociale 

voorzieningen en had hier dan ook een sterkere beleving bij. Daarnaast kwam naar voren dat het voor 

de eerste generatie meer vanzelfsprekend was dat je bij Philips ging werken en dat er bij deze 

generatie dan ook een sterker ‘Philips-gevoel’ aanwezig was, hoewel dat gevoel er niet voor iedereen 

uit de eerste generatie tot vandaag de dag nog is. Deze werknemers uit de eerste generatie waren 

bijvoorbeeld gestopt met het kopen van alleen Philips-apparatuur of ze hadden het vertrouwen in de 

leiding van het bedrijf verloren. Desondanks hebben zij Philips wel meer als een echte familie of een 

erg sociaal bedrijf beschouwd. De tweede generatie, die tussen 1980-1990 bij Philips begonnen is, was 

meer ‘via-via’ bij Philips terecht gekomen. Bovendien had deze generatie de ‘hoogtijdagen’ van het 

sociale beleid minder meegekregen en lagen de reorganisatieslagen van Centurion in de jaren negentig 

nog verser in het geheugen. Deze generatie had een minder uitgesproken ‘Philips-gevoel’ (gehad).

 Een andere observatie die gedaan is aan de hand van de resultaten van de interviews, is dat het 

sociaal beleid niet direct als paternalistisch of als een inbreuk op de privésfeer werd beleefd. Bij 

bijvoorbeeld de verplichte Philips-huisarts of –apotheek of medische keuringen werd dit destijds door 

de respondenten niet zo ervaren. Het werd als vanzelfsprekend beschouwd en er werd, zo gaf men aan, 

indertijd niet echt over nagedacht. Veel geïnterviewden vonden de medische check-ups wel handig, 

omdat je dan meteen wist hoe het er met je gezondheid voor stond. Ook het bewonen van een Philips-

huis, mogelijk in de buurt van collega’s, werd niet als paternalistisch beschouwd: je kwam 
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gemakkelijk aan een huis en veel directe collega’s woonden er toch niet in de buurt.   

 Dat de sociale voorzieningen langzamerhand afslankten of geheel verdwenen, werd door veel 

geïnterviewden dan ook betreurd. Het sociale gezicht van Philips heeft blijkbaar een belangrijke rol 

gespeeld in hun beeldvorming over hun werkgever en in de lange periode dat ze er gewerkt hebben. 

Dat Philips zaken als huisvesting en gezondheidszorg, maar ook scholing en vermaak voor zijn 

personeel aanbood, werd impliciet en expliciet als iets positiefs ervaren.    

 Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een gevoel van direct paternalisme of 

betutteling bij het sociaal beleid kan misschien als eerste gezocht worden in de andere tijdsgeest. De 

hedendaagse individualistische maatschappij kijkt waarschijnlijk anders aan tegen zaken als privacy 

(zoals bij de gezondheidszorg) of is kritischer over een werkgever die ook invloed probeert uit te 

oefenen op het privéleven. Een andere verklaring kan worden gezocht in de aard van de regio en in de 

algemene bedrijfscultuur uit die periode. Bood Philips inderdaad de oplossing voor een regio die in het 

begin in een aantal opzichten gebreken vertoonde, of waren soortgelijke sociale beleidsvoeringen van 

bedrijven in de directe omgeving en Nederland heel gewoon?   

 Desalniettemin is de methode oral history een vruchtbare aanpak gebleken. Het heeft de 

bijzondere verhalen van gewone mensen verteld, die in de literatuur over Philips’ sociaal beleid tot nu 

toe achterwege waren gebleven. De verhalen over het sociaal beleid van deze mensen hebben niet 

alleen het ervaringsaspect en het persoonlijke in deze scriptie gelegd, maar hebben ook interessante 

observaties naar boven gebracht. Voor mogelijk verder onderzoek naar dit thema is het in ieder geval 

interessant om de groep respondenten uit te breiden of om er nog een eerdere generatie, die 

bijvoorbeeld in de periode 1945-1960 bij Philips begonnen is, bij te nemen of een grotere groep 

respondenten die binnen Eindhoven woonde voor meer vergelijkingsmateriaal. Tot slot is het 

interessant om te onderzoeken of eerdergenoemde mogelijke verklaringen inderdaad een rol spelen in 

de uitkomst van deze resultaten, of welke andere verklaringen hiervoor aan te wijzen zijn. 
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Appendix 

 

Tabel 1 – Overzicht van de geïnterviewden en hun belangrijkste kenmerken 

Geïnterviewde Geslacht Leeftijd Werkzame 
periode 

Woonplaats 
tijdens 
loopbaan 
Philips 

Huidige of laatste 
functie 

Kees_1954 Man 80 1954-1991  Eindhoven 
(Woensel) 

Ontwerper 
elektronische 
apparatuur 

John_1967 Man 63 1967-2012 Geldrop Elektronicatechnicus 

Theo_1961 Man 68 1961-nn Eindhoven 
en Geldrop 
(grotendeels) 

Hardware specialist  

Steve_1980 Man 61 1980-2015 Geldrop Werkzaam voor een 
soort 
‘ingenieursbureau’  

Henk_1985 Man 62 1985-heden Geldrop Productinformatie 

Ineke_1973 Vrouw 58 1973- heden Eindhoven 
en 
Veldhoven 
(grotendeels) 

Sale Support 

Anna_1988 Vrouw 54 1988– heden Best Secretaresse 

Aïsha_1980  Vrouw 53 1980– heden Oss Ondersteunde 
technische 
werkzaamheden  

Marian_1979 Vrouw 54 1979-1993 Helmond Secretaresse 

Piet_1964 Man 63 1964– heden Geldrop Technische testen 
van producten 

 

Vragenlijst interviews 

Algemeen 

 Welke functies heeft u binnen Philips gehad? Kunt u een korte beschrijving van uw loopbaan 

bij Philips geven? 

 Waarom bent u bij Philips gaan werken? Hoe kwam u daar terecht? 

 Hoe reageerde uw omgeving op het feit dat u bij Philips gin werken? Werd het bijvoorbeeld 

aangemoedigd of bestond er een bepaalde beeldvorming over het bedrijf? 

Philips’ gezondheidszorg 

 Heeft u ooit gebruik gemaakt van de Medische Dienst van Philips, in welke vorm? 

 Vond u het een goede zaak dat Philips zich bezighield met de gezondheid van zijn personeel, 

of zag u dit bijvoorbeeld als een inbreuk op uw privéleven of als iets wat Philips deed uit 

eigen belang? 

 Bent u ooit medisch gekeurd voorafgaand of tijdens uw studie of functie bij Philips? 
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Philips’ woningen 

 Heeft U ooit in een Philips-woning gewoond? Heeft u dat gehuurd of gekocht? Hoelang heeft 

u daar gewoond? 

 Vond u het vervelend om met veel collega’s in dezelfde buurt te wonen? Of zag u er eigenlijk 

alleen maar de voordelen ervan in? 

Philips Pensioenfonds 

 Wat vond u ervan dat Philips haar eigen Pensioenfonds had? 

 Wat vond u van de eindloonregeling (en de waardevastheid) voor de uitbetaling van het 

Pensioenfonds? 

 Was/bent u tevreden over uw Philips pensioen? 

Philips’ onderwijs 

 Bent u na de lagere school meteen doorgestroomd naar de Philips Bedrijfsschool/Jongens 

Nijverheids Opleiding? 

 Heeft u tijdens uw tijd bij Philips opleidingen, avondcursussen etc. gevolgd? Zo ja, welke? 

Hoe vond u dat? 

 Had u het gevoel dat wanneer Philips uw opleiding/cursus betaalde, u uzelf verplicht voelde 

om bij Philips te blijven? 

 Heeft u verdere opleidingen/cursussen buiten Philips gevolgd, maar die wel (gedeeltelijk) 

gefinancierd werden door Philips? 

 Hebben uw eigen kinderen gebruik gemaakt van het Philips-van der Willigen studiefonds? 

Philips’ ontspanning 

 Kunt u zich nog iets herinneren van de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum? 

 Heeft u ooit het Evoluon bezocht? Wat vond u daarvan? 

 Heeft u ooit het Philips Theater, of het Philips Ontspannings Centrum bezocht? 

 Organiseerde Philips (veel) bedrijfsfeestjes- en uitjes? Heeft u daaraan deelgenomen? 

 Heeft u ooit deelgenomen aan andere sociaal-culturele voorzieningen die Philips organiseerde, 

zoals sportverenigingen? 

Spanningsvelden 

 Heeft u een soort van ‘Philips-gevoel’, een sterk groepsgevoel gehad gedurende uw tijd daar? 

Hoe zou u dat gevoel omschrijven? 

 Vond u dat er een hiërarchische structuur/cultuur was? Hoe waren de verhoudingen op de 

werkvloer tussen bijvoorbeeld vaklieden en ongeschoold productiepersoneel, leidinggevende 

en de mensen daaronder, mannen-vrouwen of productie- en administratiepersoneel? 

 Tot slot: wat vond u er zelf van dat Philips veel voor zijn personeel regelde? Hoe heeft u de 

afbrokkeling daarvan ervaren in de periode 1960-1990? 


