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E.lektronicagroep verruilt WZ voor RE
Succes LFD gebaat bij interactie

'Het fysiek bij elkaar brengen van de mensen van Large Flat Display (LFD) is een

goede zaak,' zegt Jeroen van Velzen, Manager Ontwikkeling Elektronica LFD. In okto

ber verruilde hij met zijn groep WZ op het Natlab terrein voor deze plant. De over

gang was even wennen en ook de huisvesting was niet vanaf het eerste ogenblik

honderd procent operationeel. Dit ongemak valt volgens Van Velzen in het niet tegen

de voordelen die het qua .werk met zich meebrengt. 'Je loopt ook in deze tijd van de

elektronische snelweg toch vaak gemakkelijker

even bij je collega binnen. Ook geeft een slordig

geformuleerd email bericht eerder kans op verwar

ring dan wanneer je er een gezicht bij ziet.'

Anders dan de traditionele buizen
bestaan de 'LFD buizen' voor een

groot deel uit elektronica. In de
traditionele buis blijft de elektroni
ca beperkt tot het kanon, de rest
wordt overgelaten aan de setma
ker. De module van het Plasma

Display Panel (PDP) bestaat voor
de helft uit elektronica. Nu het

management aan LFD de status
van full-focus heeft gegeven,
betekent dit dat vooral de Elektro-

houdt met het elektronica-stuk.

Deze groei is volgens Van Velzen
ook nodig om LFD tot een succes
te maken.AI zal de invulling van de
vacatures nog niet meevallen. De
vijver waarin de goudvissen van

De Elektronicagroep van LFD.
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nicagroep in de toekomst nog veel
meer zal groeien. Inmiddels bestaat
de groep van Van Velzen uit twintig
medewerkers, variërend van elek
trotechnici tot software- en

mechanisch engineers. Daar zal het
niet bij blijven. Serieuze plannen
wijzen in de richting van zo'n hon
derd tot honderdvijftig LFD'ers
waarvan eenderde deel zich bezig-

deze disciplines zwemmen, wordt
immers druk bevist. Het werken

aan een totaal nieuw concept, met
de volledige steun van het manage
ment, maakt het voor de nieuwe
medewerker wel erg aantrekkelijk.
Uiteraard biedt zo'n groeiclub het
nodige perspectief voor de mede
werkers, meent Van Velzen. Aan de
andere kant kleeft er ook een



Vierde plaats voor Oef
bij '/2 Marathon Eindhoven

risico aan. We hoeven niet eens zo

lang terug in de historie van
Components om ons de teleur
stelling van het stoppen van Zeus
en PALC te herinneren. VanVelzen

ziet het als volgt: 'Wij varen mee
op de plannen van Display
Components. LFD is een club die
succes móet hebben, anders gaat
het mes er in.'

Voordelen verhuizing
De Elektronicagroep stond in
eerste instantie niet te juichen
toen RE als nieuwe behuizing werd
voorgesteld. Vooral de omgeving
waar bij wijze van spreken nog
geen oscilloscoop beschikbaar
was, deed hen in eerste instantie

twijfelen. Lid van het speciale
projectteam en LFD-medewerker
Bob Goebel wist de wensen die de

groep formuleerde, goed over te
brengen, en begeleidde het verhuis
traject zodanig dat er ondertussen
sprake is van een redelijke ontwik
kelomgeving. In RE bevinden zich
aan de buitenkant de kantoorruim
tes. In de binnenruimtes kunnen

elektrotechnische proeven worden
gedaan. Eveneens dit jaar werd de
clean room faciliteit uitgebreid op
RAF2. In de kelder van gebouw

RAF zijn de dokaruimten. Ook RO
werd ten dele heringericht voor
LFD. Hier zullen sputter- en
opdampactiviteiten plaatsvinden.
Nu de verhuisperikelen voorbij
zijn, worden de voordelen van het
bijeenbrengen van de disciplines
Panel & Proces, Elektronica en
Operations helder vindt Van
Velzen. 'De fun van displays is niet
alleen glas en elektronica. Juist
door de goede interacties beheers
je de displaytechnologie', stelt hij.
Tot deze zomer heeft LFD zich

beziggehouden met het opbouwen
van de nodige competentie rond
om PDP. Nu zal er werk gemaakt
worden om de eerste demo's met

behulp van de panellijn op
RO/RAF2/RAFk zo spoedig moge
lijk gereed te hebben. Medio 2002
verwacht VanVelzen de eerste
echte 'LFD-buizen'.

Suggesties voor beeldpuntjes
naar: Iris van Gestel, RAU I,

kamer 134, tel. 88743, e-mail:

Iris.van.gestel@philips.com

• Wist u dat Ronny Bons
behalve lid van de OR
ook lid is van de Orde

van Benedictijnen (zie foto
pagina 8)
Medewerkers die met

Kerstmis een feestelijk diner
willen bereiden, kunnen
hiervoor de recepten
ophalen bij Iris van Gestel,
RAU I. Deze Kerstrecepten
zijn vorig jaar door Herman
Nortier speciaal samen
gesteld voor de lezers van
In Beeld.

Beste lezer,

Het lag in de bedoeling in dit redactioneel iets te vertellen over

het nieuwe jasje waarin ons blad is gestoken. maar op de val

reep is ons allen iets overkomen wat even meer aandacht

opeist, Display Components heeft een partner gevonden in

Korea en treedt daarmee buiten Philips, Ons vertrouwde

Philips is straks niet meer wat het was en dat doet best pijn,

Als je diep in de harten van de mensen kijkt bespeur je ook

enige onzekerheid over de toekomst, LG Electronics is een van

de grootste elektronicabedrijven in Azië met een beduidend

hogere winstmarge dan de onze, Ondanks het feit dat onze

nieuwe partner momenteel niet goed bij kas zit, kunnen we er

veel van leren, En dat scheelt, Het was even zoeken naar de uit

daging, maar samen zijn we de grootste van de wereld en dat

geeft toch weer vertrouwen voor de toekomst, We gaan leren

van elkaars sterke punten en de ruimtes voor verbetering

benutten, Maar terug naar het ons vertrouwde Philips zit er

niet meer in, Nu toch terug naar ons blad, We geven onszelf

een pluim, en naar ik hoop u ook, voor de mooie vormgeving
en ik zie zelfs een soort Koreaanse tekens in de evolutie van de

beeldbuis, Treffend toch!

Rest mij u namens de redactie van 'In Beeld' prettige

feestdagen toe te wensen en een in alle opzichten positief en
vernieuwend 200 I!

Ongeveer 32 lopers van DCE zetten hun beste beentje voor tijdens de

112 Marathon van Eindhoven op zondag 8 oktober jI. Alle lopers liepen de

21,2 km met succes uit. Het DCE bedrijventeam, bestaande uit Boike

Kropman, Sjaak Janssen, Wim Vink, Frans Noijen en André van de Putten, wist

bij de Bedrijvenloop zelfs de 4de plaats in de wacht te slepen.

Volgend jaar doet DCE voor de tiende keer mee aan dit unieke sportevene

ment. Het zou leuk zijn als we dan met nog meer DCE-ers van de partij

zouden zijn. Dus als je zin hebt om volgend jaar ook zo'n sportieve prestatie

neer te zetten, begin dan nu alvast voorzichtig met trainen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Paul Daamen (RAF I, tel. 87847), rr.i'(\ rr.i'(\ rr.i'(\ fi'(\
Henk van der Donk (RAD 112, tel. 82549) ~;9ü:.~ I~~\'" Iof Ben Hendriks (RAUI, tel. 82250). ~~ ~~ ~

Frans Sanders



PPD gaat voor maatwerk behuizing via:

Studiegroep Herhuisvesting en upgrading complex R

probeert de studiegroep ruimte
te winnen op RO en RAF waar
er volgens de norm teveel m2's
per persoon in beslag worden
genomen. In de loop der tijd is er
een wildgroei van meet- en test
ruimtes ontstaan. Het is echter

moeilijk om mensen ruimte af te
nemen. Men ziet dit vaak als een
verworven recht. Ook wordt de
beschikbare ruimte inefficiënt

benut. De lange smalle gangen
worden nog te vaak als opslag
ruimte gebruikt. 'We proberen
zoveel mogelijk van deze knelpun
ten weg te werken. Een keurige
ruimte, toont immers veel beter,'
aldus Weimar.

Inspirerende werkomgeving
Hoewel de studie nog niet is afge
rond, is men ondertussen hier en

daar noodgedwongen al bezig met
de invulling. Zo zijn er al pipeline
ruimten beschikbaar op RAFS en
RO, zit Technology Management
Architecture (TMA) op RAF-p en

kregen IT en
Inkoop 'nette'
kantoren in het
oude RU. Ook

schrijnende
gevallen op indi
vidueel niveau

worden ad hoc

afgehandeld. 'Dit
brandjesblussen
geeft wel een
zekere spanning,'
aldus Weimar die

zich bij de huis
vestingsstudie
gesteund weet

Maureen Heuer(l) en Fred Weimor. door Maureen
Heuer van de

PPD en Ton van der Horst. 'Alles

wat we doen moet passen in het
plan voor de komende jaren.
Uiteindelijk moet de PPD een
boeiende en inspirerende werk
omgeving krijgen.'

RAD, inclusief de bijbehorende
bemensing. 'Flexibiliteit krijgt in
ons plan een hoge prioriteit,' aldus
Weimar. 'We moeten in de toe

komst sneller van inrichting kun
nen veranderen zonder te verbou

wen.' RAU is al redelijk efficiënt
ingedeeld, het is immers één van
de jongste en meest moderne
gebouwen op het erf. Daarnaast

Studie Herhuisvesting
In eerste instantie was sprake van
een verbouwingsoperatie van zo'n
honderd miljoen gulden, ongeveer
net zo duur als een verhuizing
naar de campus. De studiegroep
Herhuisvesting en upgrading van
Complex R onder leiding van Fred
Weimar, kreeg de opdracht om
een afgeslankt plan op te stellen.
De hoofdlijnen in dit beleidsdocu
ment omvatten een renovatie van

de gebouwen RAF en RAD. De
zware machines zullen bij voor
keur geconcentreerd worden op

een oude fabriek. In de ideale situ
atie vormt TTC het vitale hart van

de campus met de ontwikkelafde
lingen er omheen gegroepeerd.
Dit vraagt een innovatieve en een
moderne up to date omgeving.
Daarnaast heeft het ook een rol

gespeeld dat volgens sommige
managers goede mensen tegen
woordig eisen stellen aan hun
werkomgeving.

Campus, renovatie of nieuwbouw? Vragen die al

jaren de ronde doen met betrekking tot de huis

vesting van DCf.. Vooral bij de PPD waar de huis

vesting niet is meegegroeid met het veranderde

takenpakket. Adviesbureau AIB DHV formuleerde

en bestudeerde vier opties voor de herlocatie van

DCE. Met het oog op de kosten, de realisatieter

mijn en de beschikbaarheid van bouwgrond, werd

de keuze al snel duidelijk. DCE blijft op complex R,

maar de PPD krijgt binnen vijf jaar een maatwerk

jasje.

Integratie TTC
Een stuurgroep onder leiding van
PPD-manager Wim Brouwer en
Plantmanager Wilbert van der Eijk
stelde drie prioriteiten op voor de
PPD. Een upgrade van de gebou
wen, concentratie in RAF en RAD

en het faciliteren van projectmatig
werken. Later kwam daar nog een
reductie van het aantal m2's bij.
Uitgangspunt is met name voor
Van der Eijk dat TTC beter moet
integreren in de PPD. 'Nu is er
nog steeds een sterke scheiding

tussen TTC en de ontwikkeling,'
vindt hij. 'We hebben onze organi
satie nog niet aangepast aan het
proces.' TTC moet een echte

modelshop worden, in plaats van

De vier'mogelijkheden die serieus

in overw,eging zijn genomen zijn:
Strijp I, de campus in Waal re,
nieuwbouw, of een grondige
opknapbeurt voor complex R. Het
benutten van de vrijgekomen
ruimte op complex Strijp I viel af.
Aanpassing van de ruimten hier
zou te tijdrovend zijn. Een verhui
zing naar de campus in Waalre

bleek niet haalbaar vanwege de
kosten. Ergens in de greenfield een
totaal nieuw DCE oprichten was
niet reëel, omdat er voor Philips
rondom Eindhoven behalve de

campus geen grond beschikbaar is,
De snelste en de meest reële

mogelijkheid was een aanpassing
van de huidige huisvesting, com
plex R. Dit gegeven de financiële
mogelijkheden.



Leidinggevenden leren

fijne kneepjes Performance Management
Workshops CAO à la carte in Evoluon

Karel Heylen geeft uitleg over de regels van de CAO à 10 carte.

De invoering van het prestatieloon kan alleen sla

gen als de managers die de beoordelingen verzor

gen, goed geïnstrueerd zijn. Onder de noemer

CAO à la carte belegden personeelsmanagers,

waaronder Karel Heylen, in samenwerking met

Hay consultants vijf dagsessies in het Evoluon.

Leidinggevenden kregen in kleine groepjes de

nodige achtergrondinformatie over de juiste toe

passing van de regels. De bedoeling was alle

onduidelijkheden te verhelderen en eventuele vra

gen of situaties die zich .kunnen voordoen, de

revue te laten passeren. Zodat bij de eerstvolgen

de beloningsronde ook de medewerkers die tus

sentijds van werkplek veranderen of die een

periode in de ziektewet zitten, toch hun rechtma

tig deel van de koek krijgen.

Volgens Heylen is de weg naar

prestatiebeloning, Performance

Management, een continu proces

van planning, coaching, beoordeling
en beloning, gericht op het ver

hogen van bedrijfsresultaten via
performance van medewerkers.

Het doel van deze manier van

managen die succesvol presteren
bevordert, is dat de prestaties in

de gewenste richting gestuurd

worden. Maar het gaat ook om het
aantrekken, vasthouden en ontwik
kelen van de medewerkers. De
individuele medewerker is het

meest tevreden wanneer zijn eigen
doelen in het verlengde van de

bedrijfsdoelstellingen liggen.
Het bedrijf moet alles in het werk

stellen voor duidelijkheid met

betrekking tot verwachtingen van
de organisatie ten aanzien van

resultaten en gedrag. Als er aan
deze basisvoorwaarden is voldaan,

kan er een koppeling gemaakt

worden met beloning, waardering
en ontwikkeling.

Praktische regels
De reden waarom Performance

Management vanaf volgend jaar
wordt toegepast is voor elke

betrokken partij verschillend. Zo

wil het topmanagement bijvoor

beeld haar strategie effectief
implementeren en een relatie

tussen strategie en belonen. De
managers willen de juiste mensen

op de juiste plaats, het aanwezige

talent maximaal benutten en goede

prestaties belonen. De individuele
medewerker wil weten wat er van

hem verwacht wordt, invloed

hebben op het bedrijfssucces maar

ook erkend en beloond worden

voor resultaten. Om de beoorde

lingen zo rechtvaardig mogelijk te
doen, is er een handboek 'Sturen,
stimuleren en belonen' door

Philips SEA (Sociaal Economische

Afdeling) uitgegeven voor iedere
leidinggevende van Philips
Nederland. Dit handboek bevat

praktische regels over het verbete

ren van het Performance manage
ment proces en richtlijnen voor

promotie en de salarisherzienings
ronde CAO-A en CAO-B per

I april 200 I. Daarnaast organiseer

de consultantsbureau Hay een
management game Performance
Management en ook de work

shops Kinderopvang en CAO à la

carte pasten in dit kader.

Brochure Management
Wat er in concreto verandert

voor de medewerkers kunnen zij
nalezen in de onlangs verspreide
brochure Performance

Management. De inhoud van de

brochure is ook te vinden op

Intranet.Vanaf I april 2001 wordt

de automatische salarisverhoging
losgelaten en gaat de bonusrege

ling van start. De bonuspercenta
ges variëren van 3 procent bij de

functiegroepen tot 8 procent bij
de vakgroepen 80 en 90. Naast het

reeds bekende Fietsenplan en het
PC privé-project, zijn de regelingen

met betrekking tot kinderopvang

en reiskostenvergoeding Openbaar
Vervoer aanzienlijk verbeterd voor
de medewerkers.

De lease-autoregeling zal per
I januari nog niet operationeel

zijn. Deze wordt later ingevoerd.
Alle medewerkers komen in

principe in aanmerking voor een

lease-auto. Maar deelname bij een

netto inkomen lager dan fI. 3.500,
wordt afgeraden.



Meer maatwerk bij PC privé-project en Fietsenplan
Medewerkers kiezen nu zelf moment aankoop nieuwe fiets of computer

Collectief groepsvervoer blijft gehandhaafd

fen nieuwe computer, printer of scanner of een

prachtige fiets met alles erop en eraan? Sinds de

fiscus werknemers de mogelijkheid biedt om deze

artikelen eens in de drie jaar met een fiks fiscaal

voordeel aan te schaffen, heeft ruim een derde

van de OCf-medewerkers van deze regeling

gebruik gemaakt. Vanaf I januari 200 I maakt

OCf deelname aan het 'PC privé-project' of

'Fietsenplan' nog aantrekkelijker. 'Tot deze datum

konden de medewerkers slechts in een door OCf

vastgestelde periode van deze regeling gebruik

maken', vertelt Ton Oanes, hoofd van de

Inkoopgroep Non Product Related Products.

'Maar vanaf 200 I kunnen de medewerkers voor

taan zelf het moment bepalen waarop zij een

fiscaal voordelige computer of fiets aanschaffen.'

Niet alleen wat betreft keuzetijd
stip, ook wat betreft keuzemoge
lijkheid gaat de DCE-werknemer
erop vooruit. 'Bij het eerste PC
privé-project boden wij de mede
werkers een bepaalde vaste
computerfiguratie aan', legt Danes
uit. 'Nu kunnen de mensen de

computer en accessoires zelf
kiezen, mits ze bij de door ons
geselecteerde leverancier zijn
gekocht.'

Gratis software
Het bedrag dat elke medewerker
van de fiscus eens in de drie jaar
belastingvrij aan computerappara
tuur mag besteden, ligt op 5.000
gulden. De medewerker kan zelf
bepalen of dit bedrag op zijn
bruto salaris in mindering wordt
gebracht of dat hij hiervoor vrije
dagen inlevert. Software krijgt hij
er volgens Danes gratis erbij.
'Philips heeft een licentie van
Microsoft en mag deze ook aan
haar medewerkers doorgeven.
Word, Excel en andere MS Office
producten kunnen daardoor een
voudig en kosteloos bij de eigen
IT-manager worden aangevraagd.'

Keuze uit 2S0 fietsenzaken
Ook het Fietsenplan is voor de
werknemer financieel bijzonder
aantrekkelijk. 'Door het bieden
van een fiscaal voordeel wil de
overheid bevorderen dat men

vaker de fiets pakt voor het
woon-werkverkeer', legt Danes
het achterliggende doel uit. 'Men
dient zijn stalen ros dan wel min
stens de helft van de werkdagen
als vervoermiddel te gebruiken.'
Op dit moment kan de werk
nemer een fiets kiezen voor een

maximaal bedrag van 1.650 gulden.

De inschrijfformulieren en
voorwaarden voor het PC

privé-project en het
Fietsenplan kunnen worden
opgehaald bij de Personeels
dienst op RF-p. Bij de
Personeelsdienst zijn ook aan
vraagformulieren voor benzi
nepasjes verkrijgbaar waarmee
medewerkers van DCE met

korting kunnen tanken bij een
van de vijf filialen van Van de
Ven & Co.

Hierbij mag hij nog voor maximaal
550 gulden aan accessoires kopen
en een gangbare fietsverzekering
afsluiten.

Bij het 'oude' DCE-Fietsenplan
konden de medewerkers slechts

bij één fietsenhandel in de nabij
heid van het complex terecht.
'Omdat dit voor medewerkers die
buiten Eindhoven woonden niet

altijd even handig was, hebben we
dit nu anders aangepakt', vertelt
Danes. 'Dankzij afspraken met de
Nationale Fietsenprojecten BV
heeft de DCE-medewerker nu een
ruime keuze uit fietsenzaken. Deze
leverancier heeft contracten met

een zeer uitgebreid landelijk net
werk van erkende rijwielvakhan
delaren. Hierdoor is er bij elke
medewerker wel een winkel rede

lijk in de buurt.'

De kogel is door de kerk. De medewerkers van Philips, dus ook van DCE, kunnen
gewoon gebruik blijven maken van het collectief groepsvervoer. Uit een enquête gehou
den onder de gebruikers van het Vipre-vervoer bleek dat bijna alle reizigers niets zagen
in vervoer in kleine busjes met een eigen chauffeur. Ook gaf bijna de helft aan een niet op
te lossen vervoersprobleem te hebben als het collectief groepsvervoer zou stoppen.
Daarom heeft Philips besloten het huidige vervoer met 'grote' bussen in stand te houden.
Wel is besloten het collectief groepsvervoer met ingang van I januari 200 I door een
andere vervoersonderneming, namelijk de BBA, te laten verzorgen. De BBA zal hierbij
onder meer gebruik maken van de bestaande buslijnen.
Half november hebben alle medewerkers die van het collectief vervoer gebruik maken
een brief ontvangen. Hieruit blijkt dat er voor hen vrijwel niets verandert. Het bestaande
lijnennet blijft voorlopig gehandhaafd en in veel gevallen wordt het vervoer nog steeds
door dezelfde busondernemingen verzorgd. Ook blijft de in- en uitstapplaats in de buurt
van de Beukenlaan. Hiervoor komt een deel van het parkeerterrein van complex Strijp I
ter beschikking (ingang Beukenlaan).

Korting
Met zowel de computerfabrikant
als de fietsenleverancier heeft

Danes kortingsafspraken gemaakt.
Dit prijsvoordeel komt geheel ten
goede aan de medewerkers. 'Voor
DCE leveren deze projecten finan
cieel gezien niets op, alleen maar
meer administratieve rompslomp',
lacht het hoofd Inkoop. 'Je moet
het puur zien als een service aan
onze medewerkers.'



Nauwe samenwerking
met klant en toeleveranciers sterkste punt

PPD team PhiNiTo: WOW! net niet naar Europese finale Q/C in Cap d'A"

Het PhiNiTa:WOW! team tijdens de finale in Tham,

vlnr.Tari Shibuya (TGe), c.c. Chen (LOC Oapan), Menna Han,

Evert-jan van Dankelaar, Y. Yamazaki (Nichia ChemicaIs) en Gerard van Ierse/.

Een reisje naar de mooie witte Thaise stranden

met ruisende palmbomen ging aan hun neus

voorbij. Desondanks was het PPD PhiNiTo: WOW!

team niet ontevreden over het bereikte resultaat.

'We hebben de eerste finaleronde van de Quality

Champion Competition (QIC) met glans door

staan. En als het mogelijk was geweest in ons pro

ject ook een shop (loor element in te bouwen,

hadden we zeker een goede kans gemaakt voor

een plaats in de wereldfinale. '

De Quality Improvement
Competition maakt onderdeel uit
van het nieuwe Philips kwaliteits
model BEST (Business Excellence
through Speed and Teamwork).
Deze competitie geldt voor geheel
Components.Voorgaande jaren
werd er binnen Display
Components een 'verbeterwed
strijd' gevoerd onder de naam
Quality Champion Award (QCA).
De QCA is nu opgenomen in de
QIC.
Tijdens de lokale finale in het
NAT-lab wist het PPD-team de

teams van Headquarters, CGF en
PTE te verslaan. Maar tijdens de
Nederlandse finale in het

Limburgse stadje Thorn ging
Philips Sittard met de winnaarstitel
aan de haal. 'Het is in elk geval een
troost dat we van een heel goed
team hebben verloren', merkt PPD
Quality Manager Menno Han rela
tiverend op. 'Sittard heeft namelijk
later ook de Europese finale in
Cap d'AII gewonnen en mag daar
om door naar de Wereldfinale, half
december, in Thailand.'

Engineering for
Processability
Aan het PPD-team PhiNiTo:
WOW! namen naast vier DCE-ers

(Cor Kregting, Gerard van Iersel,
Ton Remmen en Evert-jan van
Donkelaar) ook de lPC's Lebring
en DAPON en twee japanse toe
leveranciers deel. 'Uit de namen

van deze partijen is ook de naam
van ons QIC-team samengesteld',
legt teamleider Evert-jan van
Donkelaar uit. 'Phi staat voor

Philips en Ni en To voor Nichia en
Toyo Gosei Company (TGC),
onze japanse toeleveranciers. De
toevoeging WOW! zijn de begin
letters van Way ofWorking, de
gestructureerde wijze waarop wij

in dit project met elkaar hebben
samengewerkt. Elke vijf weken
kwamen we met alle partijen bij
een om de voortgang van het pro
ject door te nemen en nieuwe
acties af te spreken. Hierbij zijn
we uitgegaan van het principe
"Engineering for Processability"
(EfP). Dit is een gestructureerde
manier om gezamenlijk de proble
men zichtbaar te maken en aan te

pakken.Voor onze toeleveranciers
was EfP nieuw, maar we hebben
met ons project wel bewezen dat
het in de praktijk goed werkt.'

Chroomvrije Photoresist
Het PhiNiTo:WOW! team komt
voort uit een bestaand verbeter

team. Dit PPD-team kreeg in mei
1999 de opdracht de helderheid
van de nieuwe 19" Bantam buis te

verbeteren. 'Hierbij hebben we
ons gericht op de toepassing van

chroomvrije photoresist (RSP)',
vertelt Van Donkelaar. 'RSP levert

namelijk 4% meer helderheid op
dan zijn chroomhoudende broer
tje. Bovendien vraagt het 50% min
der belichtingstijd en is het veel
minder schadelijk voor het milieu.
De eerste proeven met RSP von
den in Taiwan plaats. 'Behalve onze
klant DAPON was ook de japanse

photoresist-Ieverancier TGC nauw
bij deze proeven betrokken. Deze
samenwerking verliep prima tot in
december 1999 van hogerhand
plotseling besloten werd de ont
wikkeling van deze nieuwe buis te
staken.'

Fosforcoating
'Dit was voor alle betrokkenen

natuurlijk een tegenvaller', beaamt
Van Donkelaar. 'Maar gelukkig
kwamen de ervaringen die we in
DAPON met RSP hadden opge
daan, ons later bij onze klant
Lebring goed van pas.' In deze
Oostenrijkse fabriek waar 15" en
17" monitoren worden geprodu
ceerd, hebben we ook gekozen
voor de toepassing van RSP.Met
deze chroomvrije variant kan
Lebring met de helft van het aan
tal benodigde belichtingstafels vol
staan.Voor Lebring een prima



oplossing omdat de nieuwe fabriek
met ruimteproblemen kampt.' Bij
de toepassing van RSP is wel een
andere fosforcoating noodzakelijk.
'De selectie van de juiste fosforen
heeft in nauwe samenwerking met
Nichia, onze Japanse leverancier
van CMT-fosforen, plaatsgevonden.'
'Het succesvolle verloop van het
Lebring-project én de prima
samenwerking tussen alle betrok
kenen was voor ons ook de reden
om het PhiNiTo-team aan te meI

den voor de Quality Improvement
Competition', vult Han zijn PPD
collega aan. 'De nauwe betrokken-

heid van onze toeleveranciers

bleek ook tijdens de presentatie
van het project. Onze teamleider
Evert-Jan nam een flink stuk van
de presentatie voor zijn rekening,
maar ook vertegenwoordigers
van onze Japanse toeleveranciers
TGC en Nichia en de vertegen
woordiger van de IPC Dapon
droegen hun steentje bij. De jury
prees het PhiNiTo:WOW!-project
uiteindelijk als een mooi staaltje
teamwork. Ook de gestructureer
de aanpak van het project werd
door de jury als bijzonder positief
gewaardeerd. '

ECO-Award
6 en 7 juni 200 I gaat het
PhiNiTo:WOW! team haar geluk
opnieuw beproeven tijdens de
Philips ECO-Award. 'Het manage
ment heeft ons gevraagd om ook
hier met hetzelfde project aan
deel te nemen', aldus Van
Donkelaar. 'Het gebruik van pho
toresist zonder chroom is immers

een belangrijk pluspunt voor het
milieu.'

Dankzij tweelingbroer dubbel feest
Jubilaris Ernest Staals

Ernest Staa/s (r) en zijn tweelingbroer Antoon.

fouten. Het is dan de kunst om dit

netjes over te brengen.'

Prima werkgever
Het afgelopen jaar was de PTE
jubilaris actief bezig als opzichter.
Hij vindt dat Philips altijd een
prima werkgever is geweest, waar
bij hij zijn belangstelling voor de
Werktuigbouwkunde volledig
heeft kunnen bevredigen. Zeker bij
de Machinefabrieken. Vooral daar

wordt deze technische discipline
volgens de jubilaris in al haar
facetten toegepast.

Na vijftien jaar Kwaliteitsdienst bij
de Machinefabrieken besluit hij dat
het tijd is om eens iets anders te
gaan doen. Hij komt dan terecht in
de Servicegroep van de toenmalige
Bedrijfsmechanisatie van Display
Components. Het werken aan
prototypes en ontwikkeling vond
hij erg boeiend. Vervolgens doet
hij twee jaar incoming inspection
en daarna een jaar of acht de
Kwaliteitsdienst van de Centrale

Werkplaats. Staals: 'In de Kwaliteits
dienst word je voortdurend
geconfronteerd met andermans

De PTE-jubilaris begon als freser
bij de Machinefabrieken. Toen hij
dat een jaar of zes had gedaan,
stapte hij over op andere mecha
nische bewerkingen zoals slijpen
en draaien. De Nijverheidsstudie
die hij in de avonduren volgde,
leverde hem het diploma NO-akte
Nj en een promotie in een zoge
naamde 'indirecte functie' op bij
de Kwaliteitsdienst.Anders dan in
een 'directe functie' werden hier

geen uren geschreven. De Werk
tuigbouwkundige kennis, het leren
interpreteren van tekeningen,
maar zeker ook de didactische

vaardigheden die hij tijdens zijn
studie had opgedaan, kwamen hem
bij zijn werk goed van pas. Aan de
ene kant wist hij waar hij het over
had en aan de andere kant had hij
ook geleerd hoe hij het aan een
ander kan overbrengen.

Ernest Staals (55), mechanisch opzichter van de

sectie MasklGun en opzichter van de wikke/ma-

chines bij de PTE, vierde 17 november zijn veer

tigjarig dienst jubileum bij Philips. Op zich een bij

zonder feit. Dat zijn tweelingbroer Antoon óók

zijn robijnen jubileum bij Philips beleefde, maakt

het pas echt uniek. Ernest verruilde zijn werk bij

de Philips Machinefabrieken zo'n vijftien jaar

geleden voor Display Components. Broer Antoon

is daar zijn hele carrière gebleven.



En de nieuwe OR-leden zijn ... !
Woensdag 14 en donderdag 15 november jl. bracht
ruim 57% van de DCE-medewerk(st)ers (850 van de
1.481) hun stem uit tijdens de verkiezingen voor de
Ondernemingsraad (OR). Ten opzichte van de vorige
verkiezingen, vier jaar geleden, was de opkomst bijna
6% lager (1.053 van de 1.666). De grote 'winnaars' van
deze verkiezingen waren de Rechtstreeks Gestelden
met 395 stemmen. Op de VHPP werd 271 keer
gestemd en de FNV Bondgenoten kregen 167 stem
men. In zetels omgerekend komt dit neer op 8 zetels
voor de Rechtstreeks Gestelden, 6 zetels voorVHPP
en 3 zetels tot slot voor de FNV Bondgenoten.
De namen die bij deze zetels horen, treft u in

onderstaand overzicht aan.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van DCE
wordt dit jaar aan de OR een Onderdelencommissie
(OC) toegevoegd om een kortere informatielijn met
het innovatiedeel van DCE te creëren. Van de PTE
nemen twee medewerkers en van de PPD drie mede

werkers aan de OC Innovation deel (zie onderstaand
overzicht). Door te weinig kandidaten voor de OC
zijn de overige twee te kiezen leden benoemd door
de OR. Dit zijn André Jansen en Sjaak Tielen.Verder
zijn voor de OC nog vier leden uit de OR gekozen.
Dit zijn: Roger Seys, Jan Beursken,Joop Nagelkerke
en Ronny Bons.

Nieuwe leden OR
Rechtstreeks Gestelden

Roger Seys (PPD/RAD I)
José Prinsen (CGF/RA)
IvoVandormael (PPD/RAD 1112)

Marita Vandermeulen (BGQM/RE I)
Jos de Lauré (PTE/RADp)
Angelique Abels (CGF/RA)
Jan Beursken (PTE/RAU I)
Esther de Jong (CGF RA)

Nieuwe leden oe Innovation
Menno Han (PPD/RAF5)
Doortje van der Kraan (PPD/RAF4)
Leonie van Mierio (PPD/RAF5)
Richard van Marrewijk (PTE/RAU I)
Ingrid van Gerwen (PTE/RAUp)
Jos van Valen (LFD/RAD I)

VHPP

Frans Housen (PPD/RAF2)
JooP Nagelkerke (GDE/TZ2)
Wil Robben (PTE/RAU I)
Mark Jonkhof (PTE/RAU I)
Mark Mietus (PPD/RAF4)
Harm Rienmeijer (PPD/RAF4)

FNV Bondgenoten
Ronny Bons (PTE/RAUp)
Pierre Dohmen (GDE/TZp)
Mark Koppens (CGF/RA)

Leden OR en OC, vlnr. Boven: josé Prinsen, Mark Koppens, Karel Heylen (HRM OCE), Harm Rienmeijer,

Pierre Oohmen, jos de Lauré, Wilbert van der Eijk (bestuurder Plant), Mark Mietus, Ooortje van der Kraan, Mark jonkhof.

Onder:Angelique Abels, jan Beursken, Ronny Bons, Esther de jong, Frans Housen, Cor van Otterloo (bestuurder Innovatie),

joop Nagelkerke, Ivo Vandormael, Ingrid van Gerwen en Richard van Marrewijk. Tussen de onderste en bovenste rij:

Marita Vandermeulen. Op de foto ontbreken: Roger Seys, Wil Robben, Menno Han,jos van Valen, Leonie van Mier/o,

André jansen en Sjaak Tielen.

Redactieraad Ton Danes RU p; JooP Nagelkerke GDE TZ 2;

Frank Ploegmakers RAD 11/2; Frans Sanders (vz) RAUp;

Pieter Verhees LFD RAF2.

Nieuwjaarsreceptie
voor vroege vogels

Redactiesecretariaat Iris van Gestel RAU 1,88743

Correspondenten Jan Hermans TZ p; Peter van den Hurk RA;
André Jansen PPD RAF I; Hans van Oeffelen PPD RAF2;

Jos Rijnders PPD RO; Leo Ringeling Security RAW;
Jan van Rooij, PTE, RAU 1/2; Huib Scheffers RFp;

Fred de Schrevel LWB; Roger Seys (vz) OR RE p;

Ivo Vandormael REp; Jack de Wit RO;Diem Wolff RAD p.

Journalistieke productie Déslree MeiJers en

Marion van den MoosdiJk, Eindhoven, 040-2124499, mexin@iae.nl

Vormgeving, lay-out en grafische productie
DocVision Veldhoven

Fotografie Ber van der Vleut

De goede traditie om elkaar in de
vroegste uurtjes op de eerste
werkdag van het nieuwe jaar de
hand te drukken wordt ook in

200 I bij DCE voortgezet. En wel
op de vroege ochtend van dinsdag
2 januari, om 8 uur 's ochtends.
Dit keer wordt er uitgeweken naar
RAD-p dat onder supervisie van
Jan van Hedel wordt omgetoverd
tot een voor dit doel passende
locatie. Wilbert van der Eijk zal in

zijn Nieuwjaarsrede de ernstige
zaken van het afgelopen jaar
memoreren, Tevens zal hij de
hoogtepunten de

revue laten , ;:~ji;(.6

~~~l:~";f!J~~~droogje .~
wordt

gezorgd.



Let op.
Eerste drie cijfers afde/ingsnummer wijzigen!

Philips stapt over op nieuwe vorm van rapporteren: Cost Of Goods Sold

De Board of Managment van Philips heeft al geruime tijd geleden besloten over te

stappen op een nieuwe vorm van rapportage: Cost Of Goods Sold (COGS).

Dit nieuwe systeem heeft een aantal voordelen. De belangrijkste hiervan zijn.

• In tegenstelling tot het oude systeem is COGS een systeem dat door veel

andere grote organisaties wordt gebruikt. Dit vereenvoudigt de vergelijking van

Philips met andere bedrijven.

• Toekomstige ERP (waaronder SAP)-implementaties zullen eenvoudiger en

goedkoper zijn.

• COGS leidt tot betere management-informatie en meer efficiënte processen

binnen F&A.

In verband met de introductie van
de Euro en de millenniumover

gang is destijds besloten de intro
ductie van het nieuwe systeem uit
te stellen. Nu deze zaken achter

de rug zijn, heeft de Board of
Management in mei van dit jaar
besloten dat op I januari 200 I
wordt overgegaan op Cost of
Goods Sold.

Projectgroep
Om de overgang voor te berei
den, en later de implementatie in
onze SAP systemen uit te voeren,
is binnen DCE een projectgroep
opgestart. Deze draagt er zorg

voor dat alle DCE-organisaties
(PTE, PPD, CGF, GDE, LFD, H&S,
BGHQ en HQEU) vanaf januari
conform het nieuwe systeem
werken.

Gevolgen voor medewerkers
DCE

Door de invoering van COGS is
het huidige aantal sluitrekeningen
niet meer voldoende om aan de

rapporteringseisen te kunnen vol
doen. Dit betekent dat iedere

organisatie een eigen sluitrekening
krijgt. Hierdoor wijzigen de eerste
drie cijfers van het afdelingsnum
mer. Het is voor een goed ver-

loop van het administratieve pro
ces van het grootste belang dat
iedereen vanaf 200 I deze nieuwe

nummers gaat gebruiken op
bestelopdrachten, declaraties, reis
aanvragen etc. Als projectgroep
willen we iedereen daarom

dringend verzoeken hier vanaf
I januari a.s. alert op te zijn.

Nieuwe afdelingsnummers
In de onderstaande tabel staan de

nieuwe begincijfers voor elke
organisatie vermeld. Het oude
afdelingsnummer van GDE was
bijvoorbeeld ... 10 en wordt nu
270 IO.Voor PTE en CGF blijven
de nummers hetzelfde, omdat
beide organsaties al met een
nieuwe sluitrekening werken.

Stefan Beckers

(projectleider eOGS OeE)

Mochten er nog vragen zijn over
deze wijzigingen dan kunt u
terecht bij één van onderstaande
controllers.

Organisatie NieuweIngangsdatumControllerTelefoon

sluitrekening --,
-

BGHQ
206Vanaf 01-01-200 IVacature

HQEU

219Vanaf 01-01-200 II Karina Nijssen87071

LFD

261Vanaf 01-01-200 I
r

86180
Stefan Beckers--PPD

252Vanaf 01-01-200 IJan Strijker84534

H&S

267Vanaf 01-01-200 IHenny Bechtold86801

GDE

270Vanaf 01-01-200 IKees DirkesI 84818

PTE

239Sinds 01-01-2000John van Zanten83727-CGF
209Sinds 0 I-I 0-2000Tinus SarisI 86761


