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De bedrijfsleiding van ifm heeft in 2007 de 
sinds 1990 bestaande en sindsdien onge-
wijzigde filosofie op enkele punten aange-
past. 
 In veel gevallen is de aanpassing slechts 
een voortvloeisel uit de realiteit. Zo wordt 
er bijvoorbeeld in de filosofie op gewe-
zen, dat wij de samenwerking met onze 
handelspartners –– bijvoorbeeld VEGA in 
Nederland en de firma Kühnel in Oosten-
rijk –– willen voortzetten. Door de verkoop 
van de firma‘s bestaat deze samenwerking 
echter niet meer. 
 Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een 
wijziging, die we op het gebied Markt 
hebben doorgevoerd. Hier hebben we in 
onze filosofie van 1990 de markt in Azië 
beperkt tot Japan. In 1990 was dit zeker 
een juiste zienswijze. Inmiddels is deze 
echter door de werkelijkheid ingehaald: 
ifm investeert op grote schaal in heel Azië, 
bouwt daar nieuwe markten op en zal dat 
ook in de toekomst doen. 

 De principes en de filosofie van ons 
bedrijf zijn natuurlijk niet veranderd. De 
ifm-bedrijfsleiding van 2007 wil hierbij ook 
laten weten, dat zij nog steeds achter de al 
jaren uitgevoerde, sinds 1990 vastgelegde 
en nu in de actuele versie opnieuw gefor-
muleerde principes staat.
 Deze principes zijn voor ons onwrik-
bare pijlers van ons handelen, waarop elke 
medewerker en elke partner van ifm zich 
als vanouds kan oriënteren.
 In veel bedrijven worden pogingen 
gedaan, de filosofie en de principes van 
het bedrijf aan te passen aan het manage-
ment van het moment. Dit is een strate-
gie, die ifm in geen geval wil volgen. Een 
bedrijfsfilosofie en bedrijfsprincipes zijn 
langdurig gedragen en nageleefd gedach-
tegoed, dat bij een nieuw management 
niet gewoon maar afgelegd kan worden. 
Het is de ziel van het bedrijf!
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 Met deze kleine inleiding leggen wij 
vast, dat ook wij de visies, de filosofie en 
de bedrijfsprincipes van ifm erkennen en 
willen uitdragen, en tegelijkertijd van alle 
medewerkers verwachten dat zij deze 
regels naleven.

 In dat opzicht wensen wij ons allen 
nog vele succesvolle jaren.

Essen en Tettnang, 2007
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De bedrijfsleiding van ifm heeft gedach-
ten, perspectieven en principes ontwik-
keld en deze de volgende titels gegeven:
––  Visie van een toekomst
–– Filosofie van ifm
–– Bedrijfsprincipes van ifm.
 De inhoud dient ifm en alle mede-
werkers vele jaren te begeleiden en te 
vormen in hun waardevoorstellingen en 
hun gedrag.
 Om U de uitgangspunten voor onze 
gedachten te verklaren, beginnen we 
met enkele toelichtende opmerkingen, 
voordat we overgaan tot de uitgebreide 
inhoud.

Visie:
 De vragen, hoe de wereld er in 
20 of zelfs 30 jaar uitziet en welke 
eisen er dan aan ons bedrijf en onze 
medewerkers worden gesteld, kunnen 
door niemand objectief worden beant-
woord.
 Toch zijn deze vragen voor ons allen 
van het grootste belang. Velen van ons 
nemen dan nog actief deel aan het 
arbeidsproces. Zij willen weten, welke 
kansen zich voordoen, maar ook, welke 
zekerheid ze kunnen verwachten.

 Anderen hebben kinderen, die in deze 
periode aan het beroepsleven gaan 
beginnen. Voor hen is een tijdige oriën-
tatie in de opleiding belangrijk.
 Per slot van rekening hebben wij 
allen samen een sociale, economische 
en ecologische verantwoordelijkheid 
voor de toekomst. Die kunnen we alleen 
nakomen, als we op de hoogte zijn van 
de consequenties van ons doen en laten 
van vandaag en op tijd naar probleem-
oplossingen of nieuwe wegen zoeken. 
 De bedrijfsleiding van ifm heeft zich 
om verschillende redenen bezig gehou-
den met de vraag, hoe de wereld zich in 
de toekomst zou kunnen ontwikkelen:
1.   De ontwikkeling van ifm hangt direct 

samen met de ontwikkeling van ons 
milieu.

2.   Als we kansen willen benutten, moe-
ten we ons tijdig voorstellen, waar we 
deze kansen kunnen vinden.

3.   De poging de toekomst te beschrijven, 
helpt bij het herkennen en beperken 
van risico‘s voor ifm.

4.   De wens van ifm om een speciaal 
bedrijf te zijn, kunnen we alleen ver-
vullen, als we beter op de toekomst 
zijn voorbereid dan anderen.

179

Beste medewerkers,
Geachte dames 

en heren,



5. Voor de relatie tussen medewerkers 
en bedrijfsleiding is het belangrijk, 
dat er een gemeenschappelijke –– of 
ten minste voor iedereen bekende –– 
voorstelling bestaat over de mogelijke 
toekomst van het bedrijf.
Het resultaat van onze overdenkingen 

–– onze visie –– bieden wij u allen aan 
met het verzoek het kritisch te bekijken.
 Wij realiseren ons, dat onze visie 
berust op veel veronderstellingen en 
daaruit afgeleide consequenties, die 
aanvechtbaar, niet bewijsbaar en 
daarom voor elke lezer een persoonlijke 
geloofsvraag zijn.
 Het ging en gaat er niet om –– dat 
willen we heel bewust benadrukken –– 
de vraag te stellen of wij of U het eens 
zijn met de beschreven „toekomstwe-
reld“, in zo‘n wereld zouden willen leven 
of zo‘n wereld zelfs actief wensen.
 Ook vonden wij het niet onze taak, na 
te denken over de toekomstige ontwikke-
ling van politieke structuren of het oplossen 
van sociale problemen, hoewel deze vragen 
zonder twijfel van groot belang zijn.
 Ons doel was het verzamelen en ana-
lyseren van informatie over de toekomst 
en het vergelijken van de conclusies van 

de verschillende experts met onze eigen 
verbeeldingskracht en de reële ervaringen 
van de technische ontwikkeling die alleen al 
in de laatste 30 jaar heeft plaatsgevonden.
 De resultaten daarvan laten fantasti-
sche ontwikkelingsmogelijkheden voor 
ons milieu zien. Ze maken duidelijk –– en 
dat is voor ons van groot belang –– welke 
taakstellingen zich voor ifm, en welke uit-
dagingen en kansen zich daardoor voor 
het bedrijf en daarmee voor ons allen 
voordoen.
 De reflecties over de geschiedenis van 
de mechanisering en technisering, die we 
vooraf laten gaan aan onze visie, zullen U 
echter duidelijk maken, dat we een deel 
van deze „technische utopie“ reeds lang 
achter ons gelaten hebben.

Filosofie en
bedrijfsprincipes
 De filosofie vat onze principiële instel-
ling met betrekking tot de hoekstenen van 
ons zakelijke handelen –– medewerkers, 
klant/markt, produkt –– in het kort samen. 
Ons handelen wordt sinds de oprichting 
van ifm bepaald door deze principes. Ook 
in de toekomst dienen wij en alle mede-
werkers ons hieraan te houden.
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 Met de bedrijfsprincipes willen wij 
lange tijd geldende regels voor het gedrag 
van het bedrijf en zijn medewerkers vast-
leggen, waaraan wij ons elke dag moe-
ten meten, maar waarmee het bedrijf en 
alle medewerkers zich ook in contact met 
onze omgeving kunnen identificeren.
 Zowel de filosofie als de principes 
combineren bewust de bestaande 
bedrijfscultuur met onze wensvoorstel-
lingen. Natuurlijk realiseren wij ons, 
dat ifm op dit moment niet aan alle 

door onszelf gestelde eisen voldoet.
 We zijn echter vast van plan, met 
veel geduld, gepaste nadruk en vooral 
met Uw medewerking te werken aan de 
volledige realisatie van filosofie en principes.
 Wij wensen U en onszelf, dat het 
lezen en het kritisch bespreken van „Visie, 
filosofie en principes“ U niet alleen aanzet 
tot nadenken, maar U ook iets meegeeft 
van het grote vertrouwen dat wij hebben 
in een langdurige, positieve ontwikkeling 
van ifm en zijn medewerkers.

ifm electronic gmbh

Uw bedrijfsleiding

Essen, juni 1990

Robert Buck Gerd Marhofer Bernhard von Spiczak
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Sensoren, systeemcommunicatie en bestu-
ringstechniek voor de automatisering van 
processen ter humanisering van de maat-
schappij is de bedrijfsopdracht die ifm van 
de aandeelhouders heeft gekregen.
 Het werken aan deze opdracht zal het 
bedrijf vele generaties bezighouden. Het 
gaat immers om een opdracht, die de mens-
heid in totaal al zo‘n 6000 jaar begeleidt.
 Technische vooruitgang en technische 
revolutie zijn begrippen die verbonden zijn 
met onze taakstelling. De mensheid gaat 
met behulp van de techniek een toekomst 
tegemoet die –– ook met betrekking tot 
onze taak –– slechts bij benadering voor te 
stellen en te begrijpen is. Er zijn reeds zeer 
veel technische voorwaarden, die de mens 

vandaag de dag het werk waarmee hij zijn 
levensonderhoud zeker stelt, verlichten. 
De toekomst zal mogelijkheden creëren, 
die met onze huidige blik fantastisch aan-
doen.
 Deze uitwerking moet leiden tot een 
beter begrip van en een vereenvoudiging 
van het geloof in deze fantastische toe-
komst. Uit de historische ontwikkeling en 
onze huidige kennis wordt een visie afgeleid, 
die laat zien waarom dit bedrijf een grote 
kans heeft, succesvol te zijn en te groeien.
 ifm wil alle medewerkers op elk 
moment een gevoel van geborgenheid 
geven, door de zekerheid die het hen op 
basis van de getoonde mogelijkheden in 
het vooruitzicht kan stellen.
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ifm en alle bedrijven die op dit 
moment bestaan, zouden niet denk-
baar geweest zijn, als onze voorvaders 
6000 jaar geleden de technische ont-
wikkeling niet in gang hadden gezet.
 Ongeveer 6000 jaar geleden vonden 
de Sumeriërs het wiel uit.
 Uit deze uitvinding ontstond een tot 
op de dag van vandaag voortdurende 
technische ontwikkeling. Steeds weer 
werden en worden voor het wiel nieuwe 
gebruiksmogelijkheden ontdekt.
 Eerst was het slechts een wagen, die 
met behulp van het wiel kon ontstaan om 
goederen makkelijker en sneller te trans-
porteren. (Deze uitvinding valt zeker in 
het gebied technisering/rationalisering. Hij 
veroorzaakte op dat moment werkloos-
heid en honger. Lastdragers of lastdieren 
en hun bezitters waren niet meer nodig).
 Later kwamen daar ontelbare dingen 
bij, zonder dat het wiel veranderd was, 
als we de technische ontwikkeling buiten 
beschouwing laten.
 Bij de auto bijvoorbeeld zijn vele 
onderdelen op deze uitvinding geba-
seerd, van details in de motor, via 
tand- en aandrijfwielen voor kracht-
overbrenging, via hulpaggregaten en 

aandrijflijn, via de tandkransen van de 
versnellingsbak tot de vier zichtbare wie-
len. Ook het stuur gaat op deze uitvinding 
terug.
 In de beginperiode ontstonden spin-
newiel, pottenbakkersschijven, water-
raderen, katrollen etc. Als eerste techni-
cus, die probeerde theorie en praktijk te 
combineren, geldt de Italiaan Leonardo 
da Vinci (1452–1519). Leonardo da Vinci 
beschouwde zichzelf in eerste instantie als 
ingenieur. Hij construeerde vele verschil-
lende machines voor oorlogsvoering, maar 
ook gereedschapsmachines, baggerwerk-
tuigen, duikapparaten en nog veel meer.
 In de 18e eeuw, toen de „Industriële revo-
lutie“ begon, kreeg de verdere technische 
ontwikkeling een nieuwe impuls. De over-
gang van een agrarische naar een industriële 
maatschappij vond plaats, waardoor ook de 
structuur van de maatschappij veranderde.
 Al in 1784 bestond het eerste auto-
matische machineweefgetouw. Het duur-
de nog tot 1879 voor het eerste elektrisch 
aangedreven weefgetouw ontstond.
 Al aan het begin van de 19e eeuw 
werd in de landbouw gewerkt met deels 
geautomatiseerde machines. Aan het 
einde van de 20e eeuw spreken we over 
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de geautomatiseerde fabriek of het geau-
tomatiseerde kantoor. 
 In de ware zin van het woord zijn we 
daarvan nog ver verwijderd, maar moge-
lijkheden worden grijpbaar en begrijpelijk.
 De technische ontwikkeling zette veel 
sociale veranderingen in gang.
 Aan de verschillende ontwikkelingspe-
riodes kunnen zogenoemde cultuurdrem-
pels worden toegewezen. Na het over-
schrijden van een nieuwe cultuurdrempel, 
doen zich vaak grote problemen, werk-
loosheid en armoede voor bij de betroffen 
werkende bevolking. Opstand (later ook 
stakingen) en het vernielen van machines 
en hele fabrieken waren het gevolg. De 
technische ontwikkeling werd daardoor 
echter niet afgeremd.
 Telkens nadat de schok voorbij was, 
deden zich positieve veranderingen voor in 
de structuur van de maatschappij. Er ont-
stonden nieuwe beroepen. Er kon voor-
deliger worden geproduceerd. Daardoor 
werd er meer geconsumeerd. De produc-
tiviteit van de economie en de algemene 
levensstandaard stegen.
 Alleen door de continue ontwikkeling 
van de technische mogelijkheden kon in 
het verleden de armoede worden over-

wonnen en de massawerkloosheid wor-
den opgelost. De verbeteringen werden 
echter steeds pas veel later herkend.
 Vandaag de dag werken we nog maar 
half zo lang als 100 jaar geleden. We kun-
nen ons verheugen over sociale zekerheid 
en hebben een levensstandaard die wei-
nig te wensen overlaat. 
 En juist op dat punt ontstaan vragen:
 Moeten we er niet intensief verder aan 
werken, dat het ons ook in de toekomst 
zo goed blijft gaan?
 Kunnen we in onze zekerheid achter-
over leunen of liggen er misschien overal 
gevaren op de loer voor onze (relatieve) 
welvaart?
 Als we door traagheid, onoplet-
tendheid of arrogantie op een dag onze 
producten niet meer kunnen verkopen, 
omdat andere landen goedkoper produ-
ceren, een betere kwaliteit aanbieden en 
technisch betere en meer volgroeide pro-
ducten op de markt brengen, dan keren 
ook de sociale problemen terug en gaan 
onze toekomstperspectieven verloren.
 Daarom moeten we nu al werken aan 
een nieuwe kwalificatiestrategie, waarin 
ook het technische bereik is opgenomen. 
Nieuwe technologieën moeten daarom 
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niet worden vervloekt en afgedaan als 
jobkiller. Ze bieden extra kansen en ope-
nen vele nieuwe mogelijkheden voor 
onze economie en voor ifm. 
 Met de ervaringen uit onder-

zoek en ontwikkeling van de laatste 
30 jaar, overschrijdt de mensheid op 
het moment een volgende cultuur-
drempel. Een nieuwe ontwikkelings-
fase breekt aan.
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Aan de technische ontwikkeling en de  
fantasie van de aandeelhouders en mede-
werkers heeft ifm zijn oprichting en succes 
tot in het heden te danken.
 De technische ontwikkeling brengt 
continu nieuwe beroepen met zich mee 
en laat oude verdwijnen. Ook ontstaan er 
nieuwe bedrijven en firma‘s met verouder-
de producten en achterhaalde organisa-
tievormen verdwijnen van de markt. Ten-
zij ze geleerd hebben open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen.
 ifm is hiervan een voorbeeld.
 Elektronische sensoren verdringen de 
elektromechanische schakeltoestellen. Dit 
helpt ifm succesvol te zijn. Als ifm echter 
niet zou beschikken over de ruime blik en 
de fantasie die nodig zijn om zich een toe-
komst voor te stellen die compleet andere 
eisen stelt aan oplossingen voor sensor- 
systemen en automatisering, en zich niet 
op tijd zou voorbereiden op deze toe-
komst, dan zou ifm op een dag moeten 
wijken voor een bedrijf waarvan de pro-
ducten beter aansluiten bij de vraag van 
de markt.
 Een succesvolle toekomst is voor ons 
bedrijf mogelijk, omdat de mens zich in 
de toekomst steeds meer zal terugtrekken 

van de uitvoerende handeling.
 De eerste stap zal zijn dat machines 
en automaten de productie overnemen. 
Daarna worden „intelligente“ machines 
geconcipieerd, die de automatische pro-
ductieprocessen zonder ingrijpen door de 
mens bewaken en aansturen.
 De kennis van deze problemen en het 
permanente nadenken over toekomstige 
eisen, vragen en wensen van de markt, 
de discussie over en de kritische omgang 
met de technische ontwikkeling zullen ifm 
en zijn medewerkers in staat stellen, beter 
dan anderen voorbereid te zijn op de toe-
komst en risico‘s te vermijden.
 Het ifm-productiebereik was, is en 
wordt in de toekomst algemeen gedefini-
eerd:
 informatie en gegevens opnemen
––  via kabel of draadloos overdragen 
––  ordenen, omzetten, compatibel 

maken
––  met ingestelde gewenste waarden 

vergelijken
––  als vereiste commando‘s voor correctie 

doorgeven
––  dienstverlening op de genoemde 

gebieden.

Voorwaarden voor  
een positieve  

toekomstontwikkeling



Onze visie gaat er niet van uit, dat de in 
plaats en tijd beperkte militaire conflic-
ten en sociale spanningen, die we op het 
moment in sterke mate meemaken, de 
wereld in een chaotisch scenario zullen 
storten.
 Wij geloven en veronderstellen, dat 
het op de lange duur zal komen tot inter-
nationale samenwerking in politiek en 
economie, tot behoud van wereldvrede en 
tot wederzijdse tolerantie en ondersteu-
ning ten gunste van de gehele wereldbe-
volking.
 In deze omstandigheden zullen sociale 
randvoorwaarden worden ontwikkeld, die 
het mogelijk en uiteindelijk noodzakelijk 
maken, dat de mens zijn huidige taak in 
het uitvoerende proces overdraagt aan de 
technische oplossing.
 De taak van de mens was het in het 
verleden en zal het in de toekomst nog 
sterker zijn, om de steeds verder voerende 
technische oplossing te vinden.
 „Technische oplossingen“ zullen in de 
toekomst zo complex zijn, dat ze meer-
dere niveaus omvatten, waarop processen 
uitsluitend door elektronische computers 
aangestuurd automatisch verlopen.

 Het volgende zou zich kunnen  
ontwikkelen:
 Op het 1e hiërarchische computerni-
veau, het zogenoemde „bewerkingsni-
veau“, vinden de opname van informa-
tie door sensoren, de doorgave aan een 
evaluatiesysteem ter beoordeling van de 
informatie en de vergelijking met ingestel-
de gewenste waarden plaats. Bij afwijkin-
gen worden automatisch de juiste correc-
ties afgegeven om de gewenste waarden 
te bereiken. Nadat de gewenste waarden 
bereikt zijn, wordt de uitvoeringsmelding 
aan een hoger geplaatst technisch niveau 
doorgegeven.
 Tot hier is de ifm-productietaak 
beschreven.
 Op een 2e hiërarchisch computer-
niveau, dat gevormd wordt door zoge-
noemde planningscomputers, worden 
meerdere decentraal werkende bewer-
kingseenheden volgens ingestelde gege-
vens en informatie gecoördineerd.
 Op hun beurt zijn meerdere plan-
ningscomputers toegewezen aan een 
„intelligente“ strategiecomputer (het 3e 
hiërarchische computerniveau), waarop 
alle beschikbare expertkennis is opge-
slagen en die op basis van zijn „intel-
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ligentie“ de nodige beslissingen voor 
procesverlopen volledig onafhanke-
lijk van menselijk ingrijpen kan nemen.
 Via deze of een erop lijkende weg zal 
het mogelijk zijn –– en dat kunnen we ons 
op dit moment al concreet voorstellen ––, 
niet alleen het productieproces, maar ook 
vele andere technische processen te revo-
lutioneren.
 Daartoe zullen de automatische bestu-
ring van voertuigen en vliegtuigen, auto-
matische onderzoeken en diagnoses in de 
geneeskunde, ingrijpende veranderingen 
in de communicatietechniek, verdere auto-
matisering van administratie en magazijn-
beheer en veel meer behoren.
 Onder deze voorwaarden zal de mens-
heid de toekomst positief de baas worden. 
En daarbij is een –– op technisch gebied 
–– werkelijk fantastische toekomst te ver-
wachten.
 De inschatting van veel experten gaat 
ervan uit, dat de wereldbevolking binnen 
afzienbare tijd tot 15 miljard mensen zal 
zijn gegroeid. Ook onze overwegingen en 
toekomstperspectieven hangen daarvan 
af.
 Er moeten voorbereidingen worden 
getroffen om ervoor te zorgen dat dit te 

verwachten aantal mensen niet in chaos 
ten onder gaat.
 ifm wil helpen onze wereld –– niet 
alleen technisch gezien –– leefbaar te 
houden en vorm te geven. Daarbij zullen 
zich veelvuldig kansen voordoen voor een 
duurzame positieve ontwikkeling van het 
bedrijf en zijn medewerkers.

15 miljard mensen 
––   hebben enorme hoeveelheden ener-

gie nodig
––   moeten een landbouw en voedingsin-

dustrie ontwikkelen, die niemand laat 
verhongeren

––   zullen industrie creëren, die hun 
behoeften bevredigt, en zich daarbij 
bedienen van processen (bijv. recy-
cling), die voorkomen dat grondstof-
fen uitgeput raken

––   kunnen teruggrijpen op een infrastruc-
tuur, waarmee transport- en distribu-
tievraagstukken voor mensen en goe-
deren veilig en snel worden opgelost

––   hebben recht op gezondheid tot op 
hoge leeftijd door middel van de beste 
medische verzorging

––   verwachten van ons dat we een leef-
bare wereld achterlaten.
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 Als de technische oplossingen hiervoor 
niet worden gecreëerd, zal de mensheid 
zijn bestaansrecht in twijfel gaan trekken.
––    De mensheid zal verhongeren, omdat ze 

niet in staat is, zichzelf te onderhouden.
   (Alles gaat door zoals altijd. Wereld-

bevolking, industrieproductie en voe-
dingsproductie stijgen eerst snel. Dan 
worden de grondstoffen schaars, de 
industrie en daarna hele economieën 
storten in.)

––    De mensheid zal verhongeren, omdat 
de aarde vervuild is.

   (Zelfs als er voor voldoende grond-
stoffen gezorgd zou kunnen worden, 
zouden door ongeremde groei van de 
industrie en niet opgeloste afvalpro-
blemen de aarde verpest en de velden 
verziekt raken. De voedselvoorziening 
zou in elkaar storten.)

––    De mensheid zal zichzelf uitroeien 
door een wereldwijde atoomoorlog.

   (Omdat de dwaasheid van de mensen 
niet tot gemeenschappelijke doelen 
en prestaties leidt, maar militaire con-
flicten over minimale voordelen en 
levensruimte veroorzaakt.)

  Het achterwege laten van plan-
 ningen op lange termijn, kan tragische 

gevolgen hebben voor de toekomst van 
de aarde en ook voor de toekomst van 
een bedrijf, dat betrouwbaar en succesvol 
wil blijven.
 We hebben de mogelijkheden een leef-
bare, functionerende aarde te behouden. 
Hoogontwikkelde economieën hoeven 
zich bij hun beslissingen niet te richten op 
beschikbare middelen, maar kunnen zelf 
middelen en voorwaarden creëren, zodat 
hun beslissingen succesvol kunnen zijn.
 Het tijdperk van grote ontdekkingen 
is voorbij. Volgens Nobelprijswinnaar Sir 
McFarlane Burnet zijn bijna alle principi-
ele uitvindingen gedaan. Het zal de taak 
van de menselijke uitvindersgeest zijn, met 
behulp van de kennis van deze principes 
de beschikbare technische systemen te 
verbeteren of nieuwe systemen klaar te 
maken voor gebruik.

15 miljard mensen
 hebben enorme hoeveelheden ener-
gie en stroom nodig, om de voorwaarden 
om te kunnen leven te creëren.
 Maar het opwekken van energie is 
alleen mogelijk, als een perfect functione-
rende industrie de voorwaarden daarvoor 
kan leveren.
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 Uit de vele mogelijkheden voor het 
winnen van energie zijn twee projecten 
gekristalliseerd als uitvoerbaar en toerei-
kend. Ten eerste de plaatsing van reus-
achtige zonnespiegels in de ruimte en 
ten tweede de energiewinning uit water-
stof-kernfusiereactoren, die als kunstma-
tige eilanden in zee worden verankerd. 
Hier is de energierijke, ideale brandstof 
–– zeewater –– in onuitputtelijke hoe-
veelheden aanwezig en tegelijkertijd ook 
de koelmogelijkheid voor de ontwikkelde 
afvalwarmte.
 In de loop der tijd zullen zeker ook 
andere mogelijkheden voor het winnen 
van energie worden besproken. De hui-
dige energiebronnen, zoals kolen en olie, 
komen niet meer in aanmerking. De voor-
raden van deze fossiele brandstoffen zijn 
beperkt. Bij de verbranding ervan ontstaan 
vele soorten schadelijke stoffen. Boven-
dien wordt zuurstof verbruikt, die deze 
wereld hard nodig heeft om te ademen.
 Taak van ifm:
1.  Analyse en verwerking van informatie 

over de complete energiebedrijven
2.  Onderverdeling van de energiebe-

drijven in branches en uitwerken van 
branchebehoeften

3.  Samenvattende beoordeling en aan-
beveling voor de bedrijfspolitiek van 
ifm.

15 miljard mensen
 zullen met de gewonnen energie in 
staat zijn zichzelf te onderhouden en ver-
zadigd te raken.
 Volgens de huidige kennis heeft elk 
mens voor zijn levensonderhoud op con-
ventionele, agragische wijze gemiddeld 
0,9 ha landbouwgrond nodig. De aarde 
heeft in totaal een oppervlak van 3,2 mil-
jard ha. Het is dus rekenkundig te verkla-
ren, waarom hele volkeren honger lijden. 
Deze situatie zal moeten veranderen, 
en dat is ook mogelijk. Het toekomstige 
levensonderhoud van de mensheid zal 
mogelijk zijn door middel van agrarische 
voedingsmiddelenfabrieken, temeer daar 
de bestaande distributieproblemen even-
eens kunnen worden opgelost.
 Boeren worden voedingsmiddelenche-
mici. Het overschrijden van deze enorme 
drempel zal nog veel problemen met zich 
meebrengen. Het zal niet makkelijk zijn
10 000 jaar landbouw te veranderen, 
maar de verandering creëert een overle-
vingsmogelijkheid.
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 Om de 15 miljard mensen met goede 
kwaliteit en voldoende hoeveelheden te 
voeden, heeft de aarde 6 maal zoveel 
voedsel nodig als vandaag de dag wordt 
geproduceerd. De conventionele land-
bouw kan dat niet waarmaken. Alleen 
daarmee kan de honger niet de wereld 
uit worden geholpen.
 Nieuwe teeltmethodes zullen de con-
ventionele aanvullen en vervangen. De 
verplaatsing van het open veld naar in 
licht badende hallen van moderne agra-
rische fabrieken is al begonnen. Op elke 
plek op aarde kan voedsel worden gepro-
duceerd zonder landbouwgrond, en de 
oogsttijd duurt het hele jaar.
 De productie van levensmiddelen 
vergt een enorme industrie, die een deel 
van de benodigde grondstoffen betrekt 
uit de agrarische fabrieken. De rest zal 
uit de chemie komen, waar via chemi-
sche en biochemische processen even-
eens grondstoffen voor de industriële 
productie van levensmiddelen worden 
gecreëerd.
 Begin volgende eeuw kan reeds 50 % 
van de voedselbehoefte van de wereld-
bevolking synthetisch worden geprodu-
ceerd.

 Taak van ifm:
1.  Analyse en verwerking van alle infor-

matie over rationalisering en auto-
matisering van de landbouw, van de 
geautomatiseerde stal via de moderne 
landbouwmachines tot de agrarische 
fabrieken

2.  Inspectie en beoordeling van de nieu-
we voedingsmiddelenproductie, van 
de landbouwfabriek tot aan kunstma-
tige voedingsmiddelenproductie

3.  Onderverdeling van de landbouw in 
branches en uitwerken van branche-
behoeften

4.  Samenvattende beoordeling en aan-
bevelingen voor de bedrijfspolitiek van 
ifm

5.  Uitwerking en aanbod van produc-
ten die schade aan het milieu door de 
landbouw voorkomen en milieube-
scherming bevorderen.

15 miljard mensen 
 willen niet alleen leven en eten.
 De technische civilisatie heeft een enor-
me beweging in gang gezet, die niet meer 
eenvoudig kan worden gestopt en die ook 
helemaal niet gestopt moet worden. Er is 
een technische industrie ontstaan, die de 
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mensheid van alle noodzakelijke goederen 
voor het dagelijks leven voorziet en boven-
dien de vele luxegoederen beschikbaar 
stelt, die de mens voor zijn zogenoemde 
‚levensstijl‘ nodig heeft.
 Het opsommen van al deze dingen, 
van de krant tot de satelliettelevisie, van 
de fiets via de auto, de spoorwegen, het 
vliegtuig tot het ruimteschip, van de tan-
denborstel tot de wolkenkrabber, zou 
waarschijnlijk hele bibliotheken vullen.
 Maar één ding staat vast:
 Bij alle grandioze ideeën –– het ont-
dekken van een grondstof, hiermee een 
product maken en dat dan ook nog mil-
joenen malen verkopen, om het na uit-
voerig gebruik weg te gooien –– is de 
mensheid iets vergeten: Binnenkort is er 
geen grondstof meer, en dan zijn er ook 
geen nieuwe producten meer, en de weg-
werpmaatschappij wordt een uitstervende 
maatschappij.
 Daarom is het de hoogste tijd om de 
onheilspellende kringloop te onderbreken. 
De eerste stappen op de weg naar een 
groot hergebruik- en verwerkingsproces 
zijn reeds gezet.
 De verwerking van het industriële 
civilisatie-afval moet, net als in de natuur, 

lijken op een natuurlijke kringloop. Zoals 
in de natuur een boom groeit, sterft, ver-
molmt en op die manier nieuw materiaal 
levert voor een nieuwe groeiende boom, 
moet er in de geciviliseerde maatschappij 
een hergebruiksindustrie bestaan.
 De hoeveelheden te produceren goe-
deren zijn bij 15 miljard aardbewoners een 
veelvoud van de huidige behoefte en dus 
zal ook de zogenoemde recycling-indu-
strie een enorme groei doormaken. Met 
behulp van meer en nieuwe techniek zal 
dit probleem kunnen en moeten worden 
opgelost.
 We kunnen nu al vaststellen: De nog 
niet uitgeputte grondstoffen zijn toerei-
kend voor de ontwikkeling van de niet 
geïndustrialiseerde landen op aarde en 
de groeiende wereldbevolking, als de 
afvalproducten van de geïndustrialiseerde 
wereld worden hergebruikt.
 Ter illustratie: alleen in de Bondsrepu-
bliek Duitsland ontstaat jaarlijks 400 mil-
joen kubieke meter afval (ca. 800–1000 kg 
per kubieke meter). 
 Taak van ifm:
1.   Verdere intensivering van de bestaan-

de samenwerking met de gehele pro-
ducerende en verwerkende industrie
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2.  Uitwerking en invoering van concepten 
voor een langdurige samenwerking 
met industriële partners en externe 
onderzoeksinstellingen op het gebied 
van de technische milieubescherming

3.  Analyse en verwerking van alle infor-
matie over recycling-industrie, her-
gebruik en verwerking van industrie-
afval

4.  Onderverdeling van de industrie in 
branches en uitwerken van branche-
behoeften

5.  Samenvattende beoordeling en aan-
bevelingen voor de bedrijfspolitiek van 
ifm.

15 miljard mensen 
 zullen niet stil blijven zitten. 
 Er moet een infrastructuur worden 
gecreëerd, die het personen- en goede-
rentransport ondanks de onvoorstelbaar 
hoge verkeersgroei sneller en veiliger 
maakt en daarbij vooral rekening houdt 
met milieubehoud.
 De wereld waarop onze koers gericht 
is, zal niet te vergelijken zijn met onze hui-
dige wereld. „Rijk“ en „arm“ zullen nog 
steeds bestaan, maar „arm“ betekent bij 
deze 15 miljard aardbewoners een leven 

met alle technische verworvenheden en 
alle sociale mogelijkheden.
 Onder deze voorwaarde zou de 
mogelijkheid kunnen bestaan, dat het 
personenverkeer op een punt afste-
vent, waarop statistisch elke tweede 
burger een eigen voortbewegingsappa-
raat, zoals bijvoorbeeld de huidige auto, 
bezit.
 Dat zou betekenen, dat zich op deze 
wereld 7,5 miljard auto‘s of de opvolgers 
daarvan zouden moeten kunnen verplaat-
sen. Uitgaande van de overtuiging, dat 
het personenverkeer ook in de toekom-
stige wereld dezelfde betekenis heeft als 
in de 20e eeuw, zullen toch andere, extra 
oplossingen nodig zijn, om mensen en 
goederen op een goede manier te trans-
porteren. 
 Eén ding zal echter bij alle transport-
middelen hetzelfde zijn: ze zijn milieuvrien-
delijk. Vluchten rond de aarde worden 
vervangen door transportmiddelen op of 
onder het aardoppervlak, met mogelijke 
snelheden van meerdere duizenden km 
per uur. De oplossingen die we ons van-
daag de dag kunnen voorstellen, concen-
treren zich steeds meer op het magneet-
kussentransport.
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 Transporten tussen continenten of om 
de wereld zullen mogelijkerwijs in buizen 
met de eerder genoemde maximale snel-
heid plaatsvinden (dit wordt fysiek moge-
lijk, als in de buizen een vacuüm wordt 
opgebouwd).
 Regionale afstanden tot maximaal 100 
km worden op een verhoogd traject uitge-
voerd en lopen langs de buitenwijken van 
de grote steden, om deze met elkaar te 
verbinden.
 De buitenwijken van de steden wor-
den ofwel via verhoogde trajecten ofwel 
ondergronds met behulp van cabines op 
magneetrails verbonden. De transport-
middelen en snelheden garanderen een 
vlekkeloos transport van vele mensen in 
een zo kort mogelijke tijd.
 Binnen in de steden zal het individu-
ele verkeer de zinvolste oplossing zijn. 
Een oplossing met behulp van magneet-
railstracés is voorstelbaar. De gebruiker 
programmeert zijn persoonlijke doel en 
wordt automatisch daarnaartoe getrans-
porteerd.
 In grote gebouwen of winkelcentra 
zorgen liften en transportbanden met ver-
schillende snelheden en zitplaatsen voor 
het verdere transport.

 Het individuele verkeer in de conven-
tionele betekenis voor het afleggen van 
lange afstanden komt op de aarde met 15 
miljard mensen misschien ook nog voor, 
maar dan alleen in het randgebied van de 
bevolkingscentra.
 In grote parkeergelegenheden, waarin 
haltes van het stedelijke personenverkeer 
zijn geïntegreerd, zullen de privé-voertui-
gen zijn ondergebracht, zodat van daaruit 
mogelijkheden bestaan voor individuele 
reizen over wegen met elektronische ver-
keersregelsystemen.
 Ook hier worden reisdoel, onderbre-
kingen voor bezichtigingen, snelheden, 
omwegen etc. geprogrammeerd, om een 
veilige rit door het landschap van de aarde 
mogelijk te maken.
 Met deze verkeersoplossing blijven 
de individuele indeling van vrije tijd in de 
natuur en het contact van de mens met 
de natuur behouden. Persoonlijke reismo-
gelijkheden zullen voorbehouden zijn voor 
vrije tijd en vakantie.
 Op vergelijkbare wijze zal het goede-
rentransport plaatsvinden. De middelen 
blijven vergelijkbaar. De grote steden zul-
len echter door uitgebreide onderaardse 
transportsystemen worden doorkruist, 
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zodat elk afzonderlijk gebouw van goede-
ren kan worden voorzien. Elk gebouw zal 
op de onderste verdiepingen aankomst-
hallen hebben voor de verdere verticale 
distributie van de vereiste goederen. De 
bestelde goederen worden tot in de klein-
ste eenheden van gebouwencomplexen 
automatisch afgeleverd.
 Taak van ifm
1.  Analyse en verwerking van alle infor-

matie over het verkeers- en transport-
wezen voor mensen en goederen

2.   Onderverdeling in branches en uitwer-
ken van branchebehoeften

3.  Samenvattende beoordeling en aan-
bevelingen aan ifm.

 De taak van ifm is zo afwisselend als 
de opgenoemde ontwikkelingsmogelijk-
heden.
 Het verkeers- en transportwezen 
voor mensen en goederen is een van 
de belangrijkste ontwikkelingsgebieden 
van ifm überhaupt.
 Zowel in de transportmiddelen 
zelf (in voertuigen, bijv. in de auto) als 
ook voor de bouw van dit voertuig en 
de transportmiddelen of -wegen (bijv. 
tracés voor magneetbanen) zal een 
onvoorstelbaar groot aantal verschillen-

de sensoren moeten worden gebruikt.
 De definitie en ontwikkeling van deze 
sensoren komt net op gang.
 ifm wil daaraan uitvoerig deelnemen.

15 miljard mensen
 willen de mogelijkheden die deze aarde 
en maatschappij hen bieden kan ook in uit-
stekende gezondheid kunnen aangrijpen.
 De mensen van de toekomstige maat-
schappij zijn tot op hoge leeftijd gezond. 
Zwakte veroorzaakt door ziekte zal niet 
meer voorkomen. Het einde van het leven 
wordt bepaald door het uitvallen van 
lichaamsdelen of -functies, die ook in de 
toekomst niet kunnen worden hersteld of 
opgebouwd.
 Ernstige infectieziektes zullen niet 
meer voorkomen. De schier onbeperkte 
vervanging van uitvallende lichaamsdelen 
door transplantaten en kunstmatig gesti-
muleerd aangroeien is vanzelfsprekend. 
En juist de levensverlenging in goede 
gezondheid maakt het leven de moeite 
waard.
 Dit alles zal mogelijk gemaakt worden 
door onderzoek en ontwikkeling in de 
chemie, biochemie, biotechniek en micro-
techniek.
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 De techniek zal een niet onaanzienlijk 
aandeel hebben in het gezond houden 
van de mensen. Leven behouden, ziek-
tes herkennen en behandelen zal zonder 
techniek niet mogelijk zijn.
 Hoe zou een arts vandaag de dag 
kunnen herkennen, of een patiënt slechts 
„maagklachten“ heeft, die met een een-
voudig middel misschien op te lossen zijn, 
of een hartprobleem, dat hetzelfde soort 
pijn kan veroorzaken, als hij zijn diagnose 
niet met een elektrocardiogram zou kun-
nen ondersteunen en bevestigen?
 Technische machines voor de diagnose 
van ziektes, voor therapievoorstellen, ter 
ondersteuning en bevestiging van de door 
de arts voorgestelde behandeling en voor 
een perfecte uitvoering en controle van 
operaties zullen niet meer weg te denken 
zijn uit de medische wereld.
 In de wereld met 15 miljard mensen is 
de perfectionering van de technische hulp-
middelen in het gehele medische bereik 
een basisvoorwaarde om de „lichamelijk“ 
gezonde mens te kunnen garanderen.
 Taak van ifm:
1.  Analyse en verwerking van alle infor-

matie op het gebied van de genees-
kunde over technische hulpmiddelen 

voor analyse, diagnose, therapie en 
operatie-ondersteuning

2.  Uitwerken van branches en branche-
behoeften

3.  Samenvattende beoordeling en aan-
beveling voor de bedrijfspolitiek van 
ifm.

15 miljard mensen
 verwachten van ons dat we een scho-
ne, zuurstofrijke, leefbare wereld achterla-
ten.
 Zo lichtzinnig als de mens tot nu toe 
met zijn aarde is omgegaan, zo intensief 
zal hij zich er in de toekomst mee bezig 
moeten houden om de fouten uit het ver-
leden te verhelpen en in orde te brengen. 
Nieuwe milieuschandalen en catastrofes 
worden voorkomen door de permanente 
bewaking van alle processen en onmiddel-
lijk automatisch ingrijpen als zich ontoe-
laatbare wijzigingen voordoen.
 Volgens een telling van de UNO zijn 
sinds het begin van de industrialisatie ca. 
150 vogel- en gewerveldensoorten uitge-
storven. 1000 andere diersoorten dreigt 
hetzelfde lot. Ongeveer 250 000 plan-
tensoorten staan op het punt uit te ster-
ven. De dampkring, waarvan wij de lucht 
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inademen, is en wordt verpest. Alleen al 
in West-Duitsland worden jaarlijks 20 mil-
joen ton stof, roet en uitlaatgassen in de 
atmosfeer geblazen, vuil, dat 800 000 
vrachtwagens zou kunnen vullen. 
 De bodem, waarop ons voedsel 
groeit, is en wordt doordrenkt met gif. 
Pesticiden, fluorchloorkoolwaterstof 
(drijfgas in spuitbussen), fluor, fluorwa-
terstof, zwafeldioxide, koolmonoxide, 
zware metalen uit neerslaand stof en 
vele andere giffen worden door de uit-
stoot van huishoudens, verkeersmidde-
len, landbouw en industrie wereldwijd 
verspreid.
 Het water waaruit wij voedsel halen, 
wordt gevuld met zuren en giffen, zodat 
het voedsel uit de zee deels al niet meer 
kan worden genuttigd en hele binnenwa-
teren en delen van de zee biologisch ver-
stoord of dood zijn.
 Naast zijn honger moet de mens ook 
zijn dorst stillen.
 Water, als belangrijkste bestanddeel 
van het menselijk leven, moet voortdu-
rend worden vernieuwd, omdat het ver-
bruikt wordt.
 Maar hoe lichtzinnig gaat de mens 
met deze belangrijkste grondstof om.

 Stortplaatsen zijn het uitgangspunt 
van waterbedreigende en -vervuilende 
afzettingen. Gechloorde koolwaterstoffen 
(afkorting CKW, die naast kool- en water-
stof ook chloor bevatten en veelvuldig 
worden gebruikt in industrie en huishou-
den), zware metalen, zuren en fosfaten, 
bleekmiddelen uit wasmiddelen komen in 
het grondwater terecht.
 In zuiveringsinstallaties in de Bondsre-
publiek Duitsland wordt jaarlijks bijvoor-
beeld 44 miljoen kubieke meter modder 
afgezet, die voor een groot deel in de land-
bouw wordt gebruikt. Maar hier wordt 
kwaad met kwaad bestreden, omdat met 
de zuiveringsmodder weer zware meta-
len en gechloreerde koolwaterstoffen 
via de akkers in het grondwater worden 
gebracht.
 De door de chemische, staalverwer-
kende en machine-industrie in de natuur-
lijke kringloop gebrachte giffen zijn zo 
enorm, dat hier binnen de kortste tijd 
internationale wetten voor moeten wor-
den aangenomen, om deze waanzin te 
stoppen.
 Al deze negatieve bijkomende omstan-
digheden van het leven in de 20e eeuw 
moeten uit de weg worden geruimd, voor 
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het te laat is. Eerste aanzetten zijn reeds 
onmiskenbaar aanwezig en de niet te 
overziene pogingen grip te krijgen op 
deze problemen en ze in orde te bren-
gen, scheppen het vertrouwen dat de 
wereld met 15 miljard mensen in vergelij-
king met die van vandaag een schone en 
leefbare wereld zal zijn.
 Bodem, water en atmosfeer worden 
net als de totale energiewinning en indu-
strie door een naadloze bewakingsauto-
matisering continu gecontroleerd op het 
aanhouden van de ingestelde waarden.
 Een vandaag de dag onvoorstelbaar 
groot aantal sensoren zal alle meetwaarden 
continu registreren, evalueren en vergelij-
ken en de vereiste stappen in gang zetten 
om schade aan het milieu te voorkomen.
 Bij het vaststellen van grenswaarden 
wordt steeds vaker meer rekening gehou-
den met de eisen van de natuur dan met 
die van de industrie of de landbouw.
 Centrale instellingen ontvangen zowel 
regionale als landelijke gegevens uit de 
milieubewaking direct via kabel of draad-
loos ter controle, statistische verwerking 
en archivering
 Het nieuwe beroep van milieubescher-
mer zal ontstaan en rechten krijgen, die 

hem in staat stellen direct in te grijpen als 
dat nodig is.
 Taak van ifm:
 ifm wil en zal bij technische ontwikke-
lingen voor het creëren en behouden van 
een schone, zuurstofrijke, leefbare wereld 
vanuit commerciële interesse, maar ook 
vanuit algemene sociale verantwoordelijk-
heid, een bijdrage leveren.
 Onze visie maakt slechts een minieme 
voorstelling mogelijk van de levensvoor-
waarden van onze aarde binnen een nog 
voorstelbare periode.
 Ja, dat heeft u goed gelezen. Het zal 
slechts enkele decennia duren, tot de 
mensheid zal zijn gegroeid tot 15 miljard 
mensen en een groot deel van onze voor-
stellingen realiteit is geworden of de weg 
is vrijgemaakt voor nog utopischer oplos-
singen.
 Vele lezers zullen deze wereld nog 
meemaken, en dat is ook goed, omdat we 
op die manier gezamenlijk aan de doelen 
kunnen werken om deze wereld leefbaar te 
houden en in goede conditie door te geven.
 Wij zijn medeverantwoordelijk!
 Ons aandeel in de realisatie van een 
leefbare wereld zal voor een deel op het 
persoonlijke vlak liggen. Hopelijk zal daar 
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een nog groter verantwoordelijkheidsge-
voel met nog meer oog voor de behoeftes 
van het milieu ontstaan.
 Een andere bijdrage ter verbetering 
van de leefmogelijkheden in een wereld 
met 15 miljard mensen kunnen wij bij ifm 
gezamenlijk leveren door middel van de 
gestelde bedrijfsopdracht, die in de inlei-
ding is vastgelegd.
 Het is onze taak binnen ifm de gestel-
de bedrijfsopdracht uit te voeren en ons 
bewust te blijven van onze verantwoorde-
lijkheid voor een humane leef- en werk-
omgeving.

 Onze gezamenlijke kans, met ifm 
met zekerheid succesvol groot te 
worden, zal dan begrijpbaar blijven en 
een permanente aansporing voor ons 
allen zijn.
 Met een utopie begint bijna elke 
menselijke vooruitgang.
 Voordat ze realiteit werden, golden 
progressieve ideeën vaak als „uitwassen 
van een ziekelijke fantasie“.
 Daarom willen we onze visie afsluiten 
met een citaat van David Ben-Gurion:
 „Wie niet in utopieën gelooft, is 
geen realist.“
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De filosofie

van ifm electronic



Wij willen onze medewerkers de mogelijk-
heid van een principiële oriëntatie geven 
en waarden laten zien, die langdurig de 
basis van ons zakelijke handelen zullen 
zijn.
 Met het woord Filosofie is de veelheid 
aan gedachten en overwegingen bedoeld, 
die de instelling van het bedrijf ten opzich-
te van zijn medewerkers, klanten en pro-
ducten verduidelijken.
 Wij zijn ervan overtuigd, dat de mede-
werkers het grootste vermogen van een 
bedrijf vormen. Dit potentiaal bepaalt 
ook het prestatievermogen van ifm en 
beslist op die manier over ons slagen of 
falen.
 Medewerkers en bedrijf moeten geza-
menlijk in succes geïnteresseerd zijn, omdat 
een mislukking voor de medewerkers ver-
lies van inkomsten of zelfs werkloosheid 
betekent en voor het bedrijf schulden of 
zelfs faillissement, wat de aandeelhou-
ders op hun beurt een uitzichtloze situatie 
oplevert.
 Daarom moet het gedrag van het 
bedrijf tegenover de medewerkers en 
omgekeerd open en eerlijk zijn, zodat 
gestelde doelen gezamenlijk kunnen wor-
den bereikt.

 Voorwaarden voor een samenwerking 
als partners en vol vertrouwen zijn regel-
matige scholingen, het systematisch wer-
ken aan het bereiken van doelen en het 
eerlijke en onvoorwaardelijke verantwoor-
delijkheidsgevoel op eigen initiatief. Alleen 
dan kan het bedrijf bereiken wat het 
nastreeft en wat op de lange duur abso-
luut noodzakelijk is: verantwoordelijkheid 
over velen te verdelen en beslissingspro-
cessen te decentraliseren.
 ifm moet over vele beslissingsbevoeg-
den beschikken. Niet alleen de leidingge-
venden in een bedrijf zijn bepalend voor 
het succes, dat zou immers betekenen dat 
een paar mensen verantwoordelijk zou-
den zijn voor het welzijn van het bedrijf, 
maar elke medewerker afzonderlijk.
 Buitengewone successen zullen alleen 
behaald kunnen worden als de medewer-
kers in het bedrijf geloven en weten dat ze 
rechtvaardig en eerlijk worden behandeld. 
Alleen dan zal het mogelijk zijn, dat ieder 
afzonderlijk verantwoordelijkheid neemt 
en met overtuiging en inzet de beste pres-
tatie voor het bedrijf opbrengt. De men-
sen hebben wederzijds respect voor elkaar, 
omdat ze weten dat ieder verantwoorde-
lijkheid draagt en dat het zonder de ander 
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niet gaat. Leidinggevenden worden van-
wege hun prestaties gerespecteerd en niet 
vanwege hun positie. Als het omgekeerd 
zou zijn, zou het respect niet van lange 
duur zijn.
 Deze handelwijze levert winst op 
voor alle medewerkers en voor het 
bedrijf.
––  In alle situaties met elkaar werken en 

niet tegen elkaar
––  Open met elkaar omgaan en niet 

oneerlijk en afwachtend

––  Ons gemeenschappelijke doel nastre-
ven en niet vele verschillende doelen

––  De ander helpen en hem niet hinde-
ren.

 Er is geen andere weg die naar per-
manent succes leidt. Het op een zinvolle 
manier omgaan met het succes creëert 
zekerheid en tevredenheid voor medewer-
kers en aandeelhouders. Angst om het 
voortbestaan zal in zo‘n bedrijf niet te vin-
den zijn.
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De medewerker is de tussenpersoon 
voor de klant (en de markt) aan de 
ene kant en ifm aan de andere kant.
 De klant ontwikkelt alleen of samen 
met onze medewerker een productbe-
hoefte voor het uitvoeren van zijn taken.
  Als ifm voor het uitvoeren van deze 
speciale taak een product aanbiedt en dit 
product aan deze ene klant verkoopt, is er 
een beperkte markt ontstaan. Deze ene 
klant ontvangt een speciaal product voor 
een relatief hoge prijs.
 Het doel van ifm is echter het ont-
wikkelen en aanbieden van producten 
voor taakoplossingen waar wereldwijd 
een grote markt voor is of kan ontstaan, 
omdat daarmee een productie van grote 
aantallen wordt bereikt, een constante 
goede kwaliteit gewaarborgd is en voor 
elke klant een betaalbaar, voordelig, 
kwalitatief hoogwaardig product kan 
worden aangeboden. Op basis hiervan 
kunnen en moeten dan ook klantspeci-
fieke productoplossingen worden uitge-
werkt en aangeboden.
 ifm-medewerkers moeten wereldwijd 
in nauw contact met klanten een vertrou-
wensrelatie opbouwen, die open en eerlijk 
de interesses van beide partijen behartigt.

 Alleen dan is een jarenlange samen-
werking gegarandeerd.
 De klant moet kunnen profiteren van 
onze speciale kennis, onze ervaring en de 
kennis van onze kwalitatief hoogwaardige 
producten en hun toepassingsmogelijkhe-
den.
 Als tegenprestatie ontvangt ifm van 
de klant opdrachten.
 Geen klant zal een nieuwe toepassing 
met een slecht product uitproberen en net 
zo min zal er een markt ontstaan zonder 
intensief persoonlijk contact met de klant. 
Daarom is de klant op de waardeschaal 
van het bedrijf net zo belangrijk als de 
medewerker; zonder klant geen markt en 
zonder markt geen bedrijf, ook al zijn de 
aangeboden producten nog zo interes-
sant en technisch ontwikkeld.
 Elke medewerker is ervoor verant-
woordelijk –– in direct contact met de 
klant of zonder klantcontact, in de ont-
wikkeling, de productie, de administratie 
of op een andere plek werkzaam –– alles 
te doen om een grote markt voor de pro-
ducten van ifm mogelijk te maken en te 
behouden.
 Natuurlijk mogen we daarbij niet uit 
het oog verliezen en verwaarlozen dat ons 
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op grote markten gerichte productaan-
bod individuele behoeftes bij klanten kan 
oproepen, waarvoor wij geschikte oplos-

singen moeten ontwikkelen. Ook op die 
manier ontstaan nieuwe en belangrijke 
markten voor ifm.
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Een basisvoorwaarde voor het creëren van 
een markt is het productaanbod. Zonder 
productaanbod kan geen klant worden 
aangesproken en geen behoefte worden 
bevredigd, en dus ook geen markt ont-
staan.
 Een bedrijf zonder concurrerend pro-
ductaanbod kan niet bestaan. Het aan-
bod van ifm is gedefinieerd als sensoren, 
systeemcommunicatie en besturingstech-
niek voor de automatisering van proces-
sen ter humanisering van de maatschap-
pij. Alle producten van ifm worden naar 
beste weten en mogelijkheden onder-
zocht en ontwikkeld. Controle over lange 
tijd en worst-case-tests zijn onderdeel van 
onze ontwikkeling en kwaliteitscontrole, 
als producten voor grote markten beschik-
baar moeten worden gesteld.
 In de productie worden eerst aan 
de hand van prototypes en miniseries 
geschikte testinrichtingen en productie-
middelen ontwikkeld en productiemachi-
nes uitgekozen en aangepast. Dan wordt 
geprobeerd met behulp van miniseries een 
gelijkblijvende, ifm-conforme productkwa-
liteit te bereiken.

 Pas als aan alle vastgelegde voorwaar-
den is voldaan, wordt de productie in 
grote series gestart.
 De gelijkblijvende productkwaliteit 
wordt ook gegarandeerd door de materi-
aalvoorziening van ifm. Alle te gebruiken 
onderdelen en componenten worden hier 
van specificatiebladen voorzien, perma-
nent gecontroleerd op aanhouding van 
de opgegeven kwaliteitsnormen en in vol-
doende hoeveelheden beschikbaar gesteld 
voor de productie.
 Wezenlijk onderdeel van de kwaliteits-
controle zal de kwalificatie van de leveran-
ciers en de controle van het aanhouden 
van de kwaliteitsvoorschriften bij de leve-
ranciers zijn.
 Alleen deze ingewikkelde weg levert 
een uitgerijpt product op, zoals de klant 
het van ifm gewend is en ook in de toe-
komst mag verwachten.
 Maar deze inzet helpt het bedrijf bij 
het behouden van eenmaal ontsloten 
markten door middel van de zekerheid die 
ons product de klant biedt.
 Producten van ifm zijn een voorbeeld 
in hun kwaliteit en prestatie.
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Verwachtingen 
en consequenties

Successen zullen pas blijvend ontstaan, als 
zowel het bedrijf als alle medewerkers de 
filosofie tot uitgangspunt van hun hande-
len maken en de wederzijdse verwachtin-
gen in daden omzetten.
 ifm betekent niet de firma of het 
bedrijf. ifm is niet slechts een naam.
 ifm zijn wij allemaal.
 Wij leven allemaal van het succes van 
ifm.
 Wij moeten allen samen één lijn in 
dezelfde richting trekken.
 We zullen onze wensvoorstelling van 
dit bedrijf echter alleen bereiken, als we 
daadkrachtig, optimistisch en zonder 
machtsdenken en arrogantie met een 
helder motto voor iedereen aan de slag 
gaan.
 Dit motto luidt voor ieder afzonderlijk:

„Ja, dat kan ik!“
Dat betekent, 
––  dat elke medewerker in de geest van 

de bedrijfsfilosofie uit eigen beweging 
initiatieven ontplooit

––  dat elke medewerker in de geest van 
de bedrijfsfilosofie meedenkt en ook 
vooruitdenkt

––  dat elke medewerker in de geest van 
de bedrijfsfilosofie intensief en geën-
gageerd zal werken, omdat hij het nut 
van zijn handelen inziet

––  dat elke medewerker in de geest van 
de bedrijfsfilosofie hulpvaardig is en 
dit ook aan anderen overbrengt

––  en ten slotte, dat elke medewer-
ker bereid is verantwoordelijkheid 
te nemen voor het realiseren van de 
bedrijfsfilosofie.
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ifm zal altijd trouw blijven aan zijn oor-
sprong

·
ifm wil ongeëvenaarde productkwaliteit, 
service en betrouwbaarheid aanbieden

·
Wij menen wat we zeggen, en we doen 
het ook

·
ifm wil een internationaal acief bedrijf zijn 
met de wil de wereld als een gemeen-
schappelijke markt te zien

·
We willen in zekerheid succesvol groeien

·
ifm bevordert de optimalisatie en/of oplos-
sing van technische processen door middel 
van het aanbod van sensoren, systeem-
communicatie, besturingen en ingenieurs-
diensten op alle markten van de wereld
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ifm zoekt zijn succes in de oprichting en 
het behoud van ongecompliceerde een-
heden, die zelfstandig, verantwoordelijk 
en succesvol te werk gaan

·

ifm beschouwt zichzelf als een markt- 
en klantgericht bedrijf. De markt geeft 
betere antwoorden dan pure theorieën

·

Wij willen dingen nooit eenzijdig bekij-
ken. Lage kosten zonder kwaliteit en 
service zijn net zo slecht als kwaliteit en 
service die niet meer te betalen zijn en 
geen winstmogelijkheden meer bieden. 
Specifieke problemen van klanten zullen 
we echter altijd met een grote prestatie-
drang tegemoet treden

·

ifm wil een optimistisch bedrijf zijn. Opti-
misme dwingt tot handelen, pessimisme 
is een gemakkelijk excuus voor stilzitten
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ifm is een globaal ingesteld bedrijf. Onze 
activiteiten- en investeringszwaartepun-
ten zullen in de op dit moment afzienbare 
periode in Amerika, Azië en Europa liggen. 
We sluiten ons echter niet af voor kansen 
op andere markten

·
ifm wil niet alleen herkenbare behoeftes 
dekken, maar ook door het laten zien van 
nieuwe toepassings- en gebruiksmogelijk-
heden gericht behoeftes creëren

·
iifm zoekt voor de verkoop in Amerika 
een optimale structuur van vertegenwoor-
digers en eigen medewerkers. Trouw en 
loyaliteit ten opzichte van vertegenwoor-
digers zijn daarom net zo belangrijk als de 
gerichte, voortdurende op- en uitbouw 
van een eigen buitendienstorganisatie

·
In Azië wil ifm zich consequent uitbreiden. 
De bijzonderheden van deze markt vragen 
om buitengewone inspanningen bij het 
beschikbaar stellen van specifieke produc-
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ten en het garanderen van concurrende 
prijzen. ifm zal deze uitdagingen aangaan

·
ifm zal proberen het verkoopsysteem van 
de Bondsrepubliek Duitsland met vestigin-
gen en regionale kantoren op andere lan-
den over te brengen, rekening houdend 
met de specifieke eisen in die landen. 
Voortdurende communicatie met de ver-
antwoordelijke medewerkers in de vesti-
gingen moet eraan bijdragen het verkoop-
systeem steeds verder te optimaliseren

·
ifm heeft een bijzondere instelling ten 
opzichte van de klanten. Wij zullen steeds 
ons best doen om deze bijzondere instel-
ling aan alle medewerkers –– op welke 
plek in het bedrijf ze ook werken –– door 
te geven. Elke medewerker is –– direct of 
indirect –– een verkoopmedewerker

·
ifm wil een voorbeeld zijn voor vanzelf-
sprekende actieve klantenservice



ifm zal door constante, intensieve scholing 
zijn medewerkers in techniek en verkoop 
voorbereiden op de groeiende en steeds 
wisselende eisen van klanten en op die 
manier een flexibele, innovatieve reac-
tie op wijzigingen in de markt mogelijk 
maken

·
ifm zal uitsluitend actief zijn op product-
gebieden die technisch te overzien zijn en 
met onze know-how te beheersen lijken

·
ifm wil producten in principe wereldwijd 
kunnen aanbieden

·
ifm wil een reputatie als technisch flexibel, 
innovatief bedrijf opbouwen en behou-
den

·
Voortdurende hoge inzet voor onderzoek 
en ontwikkeling moet ons, in combinatie 
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met een hoge efficiëntie van deze inzet, 
een technologische voorsprong op onze 
concurrenten garanderen en onze markt-
positie versterken

·
Investeringen in eigen productietechnolo-
gieën zoals bijvoorbeeld de film- en modu-
letechniek worden ook in de toekomst 
gestimuleerd, om efficiënt op een kwali-
tatief hoog niveau te kunnen produceren

·
Een computergestuurde en met andere 
bedrijfsonderdelen gekoppelde productie 
moet een hoge flexibiliteit en optimale 
kwaliteit garanderen

·
Hoge productkwaliteit en juistheid van de 
technische gegevens zijn onaantastbare 
ifm-waarden

·
Kwaliteit kan niet worden voorgeschreven. 
De eis, dat er alleen perfecte ifm-produc-
ten bestaan, moet door alle medewerkers 
worden verinnerlijkt



Kwaliteit en kostendiscipline zijn volgens 
ons niet met elkaar in tegenspraak, maar 
vullen elkaar aan en bevorderen elkaar 
wederzijds

·
Een flexibele materiaalvoorziening is voor-
waarde voor een flexibele productie

·
Het vermijden van elke vorm van verspil-
ling is daarom een principiële taak van de 
materiaalvoorziening

·
ifm zal principieel geen producten ontwikke-
len, produceren of verkopen, die direct mili-
taire of wapentechnische doelen dienen

·
Wij hebben ifm-georiënteerd fundamen-
teel onderzoek nodig Dit onderzoek moet 
streven naar samenwerking met externe 
instituten, universiteiten en grote indus-
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Kapitaal

triële firma‘s, om voortschrijdende know-
how te verwerven

·
Productontwikkelingen van ifm volgen 
een lang houdbare en verdedigbare stra-
tegie. Daarvan afwijkende, voorbijgaande 
markttrends en concurrentie-ontwikkelin-
gen mogen ons niet in de verleiding bren-
gen, apparaten van de concurrent gedach-
teloos en zonder eigen marketingconcept 
na te maken

·
ifm wil zekerheid en onafhankelijkheid 
creëren door een eigen kapitaal dat in 
overeenstemming is met de grootte van 
het bedrijf

·
Winst is een onmisbare vergoeding voor 
de prestaties van ons bedrijf

·
Groeiende winst is een absolute voor-
waarde voor betrouwbare groei
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Reclame

De aandeelhouders laten de winst in 
het bedrijf. Zij creëren de nodige fond-
sen, waaruit de kapitaalbehoefte van het 
bedrijf kan worden gedekt

·
Stijging van de opbrengst kan beter zijn 
dan kostenverlaging

·
De prestatie van elke medewerker afzon-
derlijk vergroot of verkleint het succes van 
ifm. Elke medewerker is medeverantwoor-
delijk voor het succes van het bedrijf

·
ifm-reclame moet waarachtig zijn

·
ifm-reclame moet helder, expressief, inno-
vatief, offensief en van hoge kwaliteit zijn

·
Het bedrijf ifm en zijn product- en service-
aanbod moeten door de reclame wor-
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Overleven

den uitgebouwd tot één enkel uniek 
begrip

·
ifm identicom en alle tot de ifm-firma-
groep behorende maatschappijen hebben 
de gezamenlijke verplichting een intensie-
ve, imagobevorderende samenwerking op 
te bouwen en te onderhouden

·
Deze samenwerking is gebaseerd op de 
tolerantie ten opzichte van landspecifieke 
bijzonderheden in de reclame en het res-
pect voor de centrale verantwoordelijk-
heid van ifm identicom voor de vorm en 
het kwaliteitsniveau

·
Elk groeiend bedrijf moet risico‘s nemen 
om succesvol te kunnen zijn. Aandeel-
houders en bedrijfsleiding zullen alleen 
risico‘s aangaan die op het gebied van de 
normale bedrijfsactiviteiten liggen en in 
overeenstemming zijn met de grootte 
van ifm
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In een concurrerende markt is er geen 
zekerheid zonder voortdurende discussie. 
ifm is bereid deze voortdurende discussie 
aan te gaan

·
Aandeelhouders en bedrijfsleiding zullen  
veel moeite doen om de structuur van ifm 
bij productaanbod, bij verscheidenheid in 
klanten en branches en hun grootte zo 
zeker mogelijk vorm te geven om wereld-
wijde conjunctuurschommelingen en de 
verschillende branche-ontwikkelingen 
flexibel tegemoet te kunnen treden

·
Aandeelhouders en bedrijfsleiding zijn zich 
bewust van hun verantwoordelijkheid om 
de ervaringen uit het verleden te gebrui-
ken om de toekomst aan te kunnen
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De medewerkers

Wij hebben respect voor het individu

·
Alle medewerkers waarderen menselijke 
belangstelling. ifm wil dit principe respec-
teren

·
De motivatie van de medewerkers begint 
ermee, doelen te stellen. Als de doelen 
aantrekkelijk en haalbaar zijn, zullen ze 
motiverend werken. Doelen, die buiten 
ons bereik liggen, hebben die functie niet

·
Elke medewerker is een bron van nieuwe, 
succesvolle ideeën. ifm wil de realisatie van 
nieuwe ideeën bevorderen, door prakti-
sche risicobereidheid te ondersteunen en 
mislukte proeven te accepteren

·
ifm wil zelfstandige medewerkers hebben. 
Zelfstandigheid heeft zijn wortels in disci-
pline. Discipline wil zeggen: het accepte-
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ren van ons gemeenschappelijke basisbe-
grip en het in acht nemen van de regels, 
die het kader voor de speelruimte van ons 
handelen vormen

·
ifm-regels hebben een positieve inhoud. 
Medewerkers worden door de regels niet 
beperkt, maar opgeroepen om de speel-
ruimte voor hun handelen te begrijpen en 
uit te buiten

·
Medewerkers worden door hun gedrag 
wereldwijd positieve, onverwisselbare ima-
godragers en ambassadeurs van ifm

·
ifm heeft multinationale leidinggeven-
den en medewerkers en accepteert de 
levenswijze en cultuur van de verschil-
lende landen

·
ifm leidt jonge mensen op met het doel 
hen een zekere, interessante en uitdagen-
de werkplek te bieden
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ifm wil langdurige relaties met zijn mede-
werkers en bevordert hun competentie en 
verlangen tot beroepsmatige groei binnen 
de ondernemingsgroep

·

ifm biedt zekere werkplekken voor alle mede-
werkers. Schommelingen in werkgelegen-
heid, die samenhangen met conjuncturele 
ontwikkelingen en die van voorbijgaande 
aard zijn, wil ifm doorstaan ten laste van het 
resultaat en niet ten laste van werkplekken. 
Dat betekent echter geen werkplekgaran-
tie tegen elke prijs. Bij structurele verkeerde 
ontwikkelingen in het bedrijf of langdurige 
wijzigingen van markten is de bedrijfsleiding 
verplicht, ter bescherming van ifm als geheel 
op tijd bij te sturen, ook als dat verlies van 
werkplekken zou betekenen

·

Overtuigende leiding is gebaseerd op uit-
gebreide informatie. ifm-leidinggeven-
den en -medewerkers hebben het recht , 
geïnformeerd te worden. Ze hebben ech-
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ter ook de plicht, zelf moeite te doen om 
informatie te verkrijgen

·
ifm-leidinggevenden zijn door hun per-
soonlijk optreden voorbeelden voor alle 
medewerkers

·
ifm-leidinggevenden zijn kritisch en zelf-
kritisch

·
ifm wil een echte, functionerende vertrou-
wensbasis creëren tussen bedrijfsleiding, 
leidinggevenden en medewerkers door 
uitgebreide informatie en constructieve 
gedachtenuitwisseling met beslissende 
consequenties

·
Leidinggevenden moeten reclame maken 
voor hun ideeën, ook en vooral bij hun 
medewerkers

·
Voor leidinggevenden is een beetje futuro-
logie noodzakelijk

228

Leidinggevenden en leiding



Iedereen heeft complimenten en waarde-
ring nodig –– medewerkers en leidingge-
venden

·

De sympathie van medewerkers kan soms 
weliswaar worden gekocht, maar is niet 
veel waard, als hij niet vrijwillig wordt 
gegeven

·

ifm-leidinggevenden zijn bereid verant-
woordelijke taken te delegeren aan mede-
werkers. Delegatie van taken verlangt en 
bevordert vertrouwen en verantwoor-
delijkheidsgevoel. ifm-leidinggevenden 
zijn niet bang dat ze hun eigen positie in 
gevaar brengen door te delegeren, maar 
zorgen daardoor dat ze hun handen vrij heb-
ben voor nieuwe uitdagingen

·

Leidinggevenden en medewerkers hou-
den zich aan gemaakte afspraken en res-
pecteren vastgestelde deadlines
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Voor bedrijfsleiding, leidinggevenden en 
medewerkers is het vanzelfsprekend, in 
harmonie samen te werken. Constructieve 
strijd mag in de discussie over zakelijke 
probleemoplossingen ontstaan, maar mag 
nooit kwetsend voor mensen worden

·
Niemand bij ifm, noch een leidinggevende 
noch een medewerker, heeft uitsluitend 
rechten. Ieder van ons moet zich ook 
bewust zijn van zijn plichten

·
Medewerkers van ifm beoordelen zichzelf 
en worden regelmatig volgens uniforme, 
transparante maatstaven beoordeeld. De 
resultaten van de beoordeling worden ver-
geleken en open besproken met de betref-
fende medewerker en als basis voor de sti-
mulering van de medewerker gebruikt

·
Regelmatige scholingen moeten leiding-
gevenden en medewerkers uit alle takken 
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van de onderneming vormen, uitdagen en 
stimuleren

·
ifm creëert door het erkennen en respec-
teren van de ander de voorwaarde voor 
een blijvend eenvoudige, effectieve orga-
nisatie

·
Organisatie is een dienst voor de mede-
werkers. Organisatie moet beperkt blijven 
tot enkele belangrijke basisregels en hel-
dere verantwoordelijkheden

·
Organisatie betekent voor ons:

Strijd tegen burocratie

·
Organisatie moet vereenvoudigen en 
cesuren in het bedrijf minimaliseren

·
Centralisatie en decentralisatie hebben bij 
ifm elk hun eigen plek
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Organisatie moet speciale kennis en erva-
ringen van medewerkers samenvoegen. 
Dat betekent bereidheid tot flexibiliteit en 
mobiliteit bij de vormen van organisatie

·
De organisatie –– en daarmee de IT –– mag 
nooit „voor zichzelf“ leven. De organisatie 
is en blijft een „dienende“, de samenwer-
king van medewerkers „stimulerende“ 
instelling
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Het
bedrijfsimago

ifm wil een intensieve, levendige bedrijfs-
cultuur stimuleren en behouden

·

ifm wil door middel van een eigen, onver-
wisselbare stijl in het gedrag van medewer-
kers en in de verschijning van het bedrijf 
bereiken, dat de bedrijfsprincipes voor een 
ieder duidelijk en begrijpelijk zijn

·

Wij willen, dat onze waardevoorstel-
lingen over kwaliteit, het product en de 
klant onwrikbaar zijn, ze worden door alle 
medewerkers van ifm bindend en zonder 
compromissen geaccepteerd en zijn de 
constante basis voor hun handelen

·

ifm-vertegenwoordigers kunnen goed 
luisteren. Ze vormen het beeld van ifm 
door hun wijze van optreden en hun uiter-
lijke verschijning, net als door missionaire 
ijver en inzet
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ifm verlangt en stimuleert milieubewuste 
beslissingen en handelwijzen

·
ifm tolereert burgerlijk engagement

·
ifm wil een moreel bedrijf zijn






