Hoofddelegee Erwin Oris over de toekomst van zijn fabriek

Ook lampen tegen
corona kunnen Signify
Turnhout niet redden

V
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Verlichtingsbedrijf Signify in Turnhout – het vroegere
Philips Lightning – is een bedrijf dat al vele jaren
in een afbouw- en uitdoofscenario zit. In 2008
werkten er nog meer dan tweeduizend werknemers,
vandaag nog een vijfhonderdtal. Bijna elk jaar wordt
er wel een herstructurering aangekondigd. Op die
manier gaat de Turnhoutse site langzaam maar
zeker haar einde tegemoet, ook al worden er af
en toe nog nieuwe activiteiten en ontwikkelingen
aangekondigd. We spreken erover met Erwin Oris,
onze hoofdafgevaardigde ter plaatse.

Nederland geen plaats meer hadden,
vond de productie-uitbreiding bij
ons in Turnhout plaats.” Op dat
ogenblik was er op het bedrijf net
een herstructurering bezig: ‘Maar die
werd deels stopgezet. We hadden
immers mensen nodig om het werk
te doen. 3D-printing is een complexe
techniek, maar er komt nog steeds
heel wat handenarbeid bij kijken.
Uiteindelijk zijn er alleen werknemers
op vrijwillige basis vertrokken.”
Vandaag wordt in Turnhout nog altijd
aan 3D-printing gedaan. Een kleine
dertig arbeiders zijn daar fulltime
mee bezig. Vanuit de Belgische site
wordt gans West-Europa bevoorraad,
al werd er recent wel een stuk van
de productie overgeheveld naar
Hongarije. Erwin is niet verbaasd
over het succes van dit concept:
“Je kunt online armaturen laten printen
naargelang je eigen smaak en voorkeur.
Je kunt dat volledig personaliseren.
Bovendien is het ook vanuit ecologisch
opzicht interessant. Je kunt de stukken
achteraf terug binnenbrengen,
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