Wisse Dekker

Wisse Dekker
Dhr. Dekker was de kleinzoon van een Zeeuwse boerenknecht. Zijn vader
had echter niet het plan om ook boerenknecht te worden en vertrok naar
Eindhoven, samen met zijn gezin.
Dekker was al vanaf jonge leeftijd werkzaam bij Philips. In 1948 begon hij
als werknemer van de Hoofdlandgroep zuidoost-Azië. Dekker viel op door
zijn eigenwijze wijze van leidinggeven. Hij stond bekend om het nemen van
snelle beslissingen, iets wat hij verwachtte dat anderen dat ook deden.

Geboren
26 april 1924 te
Zoutelande

Daarnaast was hij ook wat openlijker dan zijn voorgangers. Hoewel eerdere
bestuurders nooit graag hun verhaal deden in de media, stond Wisse
Dekker meer open voor de media. Hij smeedde een intiemere band met de
pers. Dekker veranderde het Eindhovense elektronicaconcern: aanvankelijk
was Philips gesloten en enigszins zelfingenomen, maar later veranderde het
bedrijf in een meer toegankelijkere concern.

Overleden
25 augustus 2012

Van 1982 tot 1986 was Dekker president-directeur van Philips. Rond die
tijd maakte het concern zware tijden door. De concurrentie uit Azië (met
name uit Japan) was enorm. Dat kwam door de snelle productie van de
Japanners en de trage productie van de Nederlanders. Philips deed er
anderhalf jaar over om een product te ontwikkelen en vervolgens te
introduceren op de markt. Japan deed dat proces in slechts zes maanden.

Gehuwd met
Helena (Leentje)
Dekker– Brouwer

Hoewel het dus wat minder ging met Philips, bleef dhr. Dekker bij het idee
dat de toekomst van het bedrijf te herstellen was. Hij slaagde er dan ook
in om het concern wakker te schudden. Een nieuw Philips ontstond als het
ware: een Philips die op brutalere, scherpere en concurrentiëler wijze te
werk ging.

Datum uitreiking
23 april 1986

In 1986 besloot Dekker zijn functie als president-directeur voor het
voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Phillips te verruilen. Voor
zijn innovatieve bijdrage aan de industrie van Eindhoven en voor de wijze
waarop hij deze bijdrage heeft geleverd werd de onderscheiding van
Ereburger van Eindhoven bij zijn afscheid aan hem geschonken.

