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Guy Leborgne, Senior Vice President Strategy & Marketing:

'Groei belangrijkste doel joint venture met LGE'

Alle onderdelen waarschijn
lijk mee
De eerste stap in het proces tot
samenwerking was de onderteke
ning van een 'Memorandum of
Understanding' op I april vorig
jaar, waarna de 'Letter of Intent'

Complementair
Philips zocht en vond in het
Koreaanse bedrijf LGE een part
ner die sterk is op het gebied van
CMT en vlakke beeldbuizen waar
door de innovatie kan versnellen.

Bovendien heeft LGE een groot
aandeel in de snel groeiende
Aziatische markt, een markt waar
Philips DC nog sterker wil wor
den. 'Daarnaast is LGE heel sterk

in haar industriële performance en
blinkt Philips DC meer uit in haar
technische performance. Dat vult
elkaar dus prima aan', aldus
Leborgne. De keuze viel uiteinde
lijk ook op LGE, vanwege de reeds
bestaande succesvolle samenwer

king op het gebied van LCD.

gegaan naar een partner om onze
krachten te bundelen. Wij wilden
met deze zet de eerste zijn, zodat
wij de beste keuze konden maken.
De navolgers, die er ongetwijfeld
komen, zullen concessies moeten
doen bij het zoeken naar een
geschikte partner.'

Senior Vice President

Strategy & Marketing, Guy Leborgne.

Een samenwerkingsverband aan
gaan met een andere beeldbuis
fabrikant was voor Philips DC
noodzakelijk. 'De CRT-markt is
inmiddels een "mature" (rijpe)
markt met weinig echte groei kan
sen', legt Leborgne uit. 'En stilstand
betekent in deze markt onherroe

pelijk achteruitgang. Om verder te
kunnen groeien zijn we op zoek
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Afhankelijk van de snelheid waarmee de Europese Gemeenschap de joint venture

van het Koreaanse LG Electronics en Display Components bezegelt, verwacht hij het

finaJe slotakkoord in mei of juni van dit jaar. Voor Fransman Guy Leborgne, Senior

Vice President Strategy & Marketing, biedt het samenwerkingsverband beide partijen

een uitgelezen kans om wereldmarktleider te worden op het gebied van Displays.

'Ondanks dat Philips Display Components en LGE beide beeldbuisfabrikanten zijn,

is er weinig overlap. Ze vullen elkaar op het

gebied van klanten, producten, technologieën en

afzetmarkten prima aan. De groeikansen zijn

hierdoor enorm. Genoeg mogelijkheden dus voor

de nieuwe onderneming, maar ook voor de mede

werkers die in deze nieuwe onderneming werken ..



Medewerkers LGf ontmoeten bij Def waarschijnlijk voor het eerst in hun

leven Sinterklaas (Mart Rietbergen, G/obal Account Program Manager) en

Zwarte Piet (Annemarie van Ham, secretaresse BGHQ).

op 27 november volgde. Daarna
startte de 'Due Diligence'. Tijdens
deze fase vinden over en weer

bezoeken plaats om elkanders
organisatie in de praktijk op waar
de te schatten. De 'Due Diligence'

voor CRT en Key Components
zijn inmiddels achter de rug. De
bezoeken bij Glas, Plasma en Yoke
Rings worden naar verwachting

Beste lezer,

Ons bedrijf staat momenteel weer volop in de belangstelling

en wel op een positieve manier. Onze grote Baas heeft op de
valreep voor zijn vertrek alsnog zijn financiële doelstelling
waargemaakt door de grootste winstmarge aller tijden te
behalen en dat is een goede reden om een feestje te vieren en
zijn bonus te verdubbelen. Ook voor de rest van de Philips
top. want 1999 was toch even afzien omdat de basissalarissen
niet verhoogd werden maar dat wordt nu ruimschoots met

een fikse verhoging gecompenseerd.

Inmiddels zijn de beoordelingsgesprekken zo goed als achter
de rug en als leidinggevende probeer je een relatie te leggen
tot de geleverde prestatie van je medewerkers en de Philips
top en de daaraan gekoppelde beloning, dat lukt niet echt
merk ik.Wel hebben leidinggevers zoals afgesproken met
iedereen een bonuscontract afgesloten dat SMART dient te
zijn. Inmiddels weet iedere medewerker wat dat betekent,
de A staat voor ambitieus en dat dient de doelstelling te zijn.
Meestal begint de nieuwe Baas met puinruimen maar de ver
trekkende ziet toch nog zoveel ruimte voor verbetering dat de
financiële doelstelling flink ambitieus opgeschroefd wordt voor
de komende jaren. Of de nieuwe Baas daar zo blij mee is
weten we niet maar we wensen hem veel succes toe.

Overigens de letter R van SMART staat voor realistisch en de
realiteit is dat we een vette winst gemaakt hebben en een

evenzo grote omzet.

Frans Sanders

binnenkort afgerond. Leborgne
verwacht dat al deze bedrijfs
onderdelen in de joint venture
worden meegenomen. 'Voor CRT,
Glas en Key Components ligt dit
al vanaf het begin vast. Ook is het

de intentie van

beide partijen
dat PDP erbij
zal komen. De
vlakke beeld
buis is immers
onze toe
komst.' Over

de vraag of de
nieuwe FIT-buis
ook tot de
nieuwe organi
satie gaat
behoren, kan
hij kort zijn.
'De FIT-buis is
onderdeel van

CRT. CRT gaat
mee, dus de
FIT-buis ook.'
Over het

onderdeel Yoke Rings is op dit
moment nog geen beslissing
genomen. 'LGE wil graag dat hun
onderdeel "Fly Back Transformers"
in de joint venture wordt opge
nomen. Voor ons geldt dat voor
"Yoke Rings". Dus daar komen we
wel uit.'

Headquarters in Hong Kong
Inmiddels is bekend dat het nieu
we hoofdkantoor noch in
Nederland noch in Korea komt.

'Als compromis is gekozen voor
het neutrale Hong Kong', legt
Leborgne uit. De keuze voor
China heeft volgens de Fransman,
nog een belangrijk voordeel.
'China wordt voor ons in de

nabije toekomst een zeer belang
rijke afzetmarkt.'
Ook de invulling van de posities in
het top management en het regio
naal management is inmiddels
rond. Uitgangspunt hierbij was een
balans tussen LGE- en Philips DC
medewerkers. Philippe Combes,
de huidige Chief Executive Officer
(CEO) van Display Components,
komt aan het hoofd van de nieu

we organisatie te staan. S.P.Koo,
de huidige CEO van LGE, binnen
LGE ook wel liefkozend 'father of

PDP' genoemd, gaat de functie van
Vice President vervullen. Zelf ver

huist Leborgne ook met zijn gezin

naar Hong Kong. Leborgne is blij
met deze nieuwe uitdaging.
Werken in het Verre Oosten is
hem niet vreemd. Al eerder woon

de hij met zijn gezin met veel
plezier een aantal jaren in Japan.
Niet iedereen is echter even

enthousiast om met zijn gezin
naar Hong Kong te verkassen.
Leborgne respecteert de mening
van andersdenkenden. 'Als je part
ner bijvoorbeeld hier een carrière
heeft, is het wel veel gevraagd om
deze af te breken. Voor deze
medewerkers zal binnen de BG

een andere passende functie
worden gezocht. Niemand zal
gedwongen worden om te ver
huizen.'

Baat bij samenwerking
Bij de nieuwe organisatie zullen
straks ongeveer twintig tot vieren
twintigduizend Philips- en twaalf
duizend LGE-medewerkers

werkzaam zijn.Volgens Leborgne
heeft Philips nog nooit eerder zo'n
grote joint venture aangegaan. De
Strategy & Marketing man ziet
deze samenwerking als een enor
me uitdaging. Belangrijke voor
waarden voor het welslagen zijn
volgens hem wel een heldere visie
en strategie voor de toekomst,
een management dat er helemaal
klaar voor is en een snelle integra
tie van beide bedrijven. 'Aan de
eerste twee voorwaarden hebben
we inmiddels voldaan en met de

laatste zullen we zo snel mogelijk
moeten starten.' De verschillen
tussen de Aziatische en de West

Europese cultuur hoeven de inte
gratie volgens Leborgne niet in de
weg staan. 'Integendeel, we kunnen
veel van elkaar leren. Zo is Philips
bijvoorbeeld sterk in het lange
termijn denkwerk en mikt Korea
meer op de korte termijn. Ook
durven de Koreanen meer risico's

te nemen en zijn zij snelle beslis
sers.Verder zijn zij pragmatisch,
direct in de omgang, extreem
harde werkers en erg emotioneel.
Vanwege deze laatste karaktertrek
worden ze ook wel de Latino's

van het Oosten genoemd.'

Nieuwe naam
Over de naam van de nieuwe

onderneming, die als werktitel
Newco kreeg, is nog geen beslis
sing genomen. Eén ding in de



naamgeving is volgens de
Fransman in elk geval erg belang
rijk. 'Er moet niet het woord
"CRT" maar "Display" in voor
komen. Met CRT beperken we
ons teveel. Met name andere

displaytechnologieën hebben de
toekomst en deze willen we ook
deel uit laten maken van onze

nieuwe onderneming.'

Veranderingen
Leborgne ziet de joint venture
met LGE als een enorme kans

voor het bedrijf. Toch zijn er nog
de nodige vragen waar de mede
werkers een antwoord op willen.
Dat blijkt ook uit een door OR-lid
Wil Robben beheerde intranetsite

waarop medewerkers hun vragen
over de joint venture kwijt kun-

nen. Veel vragen hebben betrek
king op zaken als vakantiedagen,
de Stichting Philips-Van der
Willigen Fonds. de pensioenop
bouw etc. Omdat Philips minimaal
vijftig procent van het aandelenka
pitaal bezit, zal op dit gebied niets
veranderen voor de Philips-mede
werkers in Nederland, stelt
Leborgne. 'De CAO zoals die nu
geldt. blijft gehandhaafd.'
Ook over het verplaatsen van de
centrale ontwikkeling hoeven de
medewerkers zich niet druk te
maken. 'Het is zeker niet de

bedoeling om alle ontwikkelactivi
teiten in Nederland of Korea te
concentreren. Wel zullen mede

werkers uitgewisseld worden om
optimaal van elkanders kennis te
kunnen profiteren.' Ditzelfde

beeld verwacht Leborgne voor de
activiteiten van de PTE. Ook voor

de samenwerking met het NAT-lab
en andere Philips-onderdelen
staan geen veranderingen op
stapel. De joint venture zal volgens
Leborgne enkel wijzigingen in
positieve zin met zich meebreng
en. 'Ons streven is niet om

dingen te veranderen, maar om te
verbeteren. Wat er gekozen
wordt, moet minstens zo goed
zijn als wat er was. We willen niet
snijden, maar groeien. Om zo een
attractief, winstgevend bedrijf te
creëren, waar het fijn is om te
werken.'

Januari 200 I: de maand van de bonusafspraken

Opstellen taakstellingen
vraagt denkwerk en creativiteit

Sinds I januari jl. geldt voor alle Philips-medewerkers een nieuwe CAO. Deel van deze nieuwe CAO,

zijn Philips à la Carte, en de prestatiebeloning ofwel het bonuscontract. In Beeld maakte een rondje

langs de verschillende afdelingen om de stand van zaken rond de invoering van dit nieuwe belonings

systeem te inventariseren.

Reactie op bonussysteem bij Glass Development Eindhoven gemengd
Bij Glass Development Eindhoven (GDE) zijn de bonusgesprekken medio januari nog

in volle gang. Voor zover mogelijk worden de bonusgesprekken gekoppeld aan de

jaarlijkse functioneringsgesprekken. 'Deze vinden doorgaans in januari plaats', vertelt

manager GDE, Frans van de Wiel. 'Om te voorkomen dat iemand de ene maand voor

een bonusgesprek moet komen en de volgende maand voor een werkgesprek probe

ren we deze zoveel mogelijk te combineren. Bovendien hebben beide onderwerpen

een groot raakvlak, namelijk het functioneren van de medewerker.'

Niet eenvoudig
Ongeveer de helft van alle GDE
ers heeft inmiddels zijn bonus
contract op zak. Hierin staan voor
elke medewerker minimaal drie

taakstellingen vermeld: een taak
stelling op divisie-, afdelings/
project- en individueel niveau. Het
behalen van de eerste doelstelling
levert de medewerker 40% van

het bonusbedrag op, de tweede
doelstelling 20% en de individuele
doelstelling tot slot 40%.
Het opstellen van de taakstelling
en was volgens Frans van de Wiel
niet voor elke medewerker even

eenvoudig. 'Met name het beden
ken van een goede individuele
taakstelling voor de dienstverle
nende functies viel niet mee. Deze

taakstelling mag namelijk niet iets
zijn in het gewone werk, maar het
moet iets bijzonders zijn, een uit
daging.' Ook het feit dat de taak
stellingen vooraf moeten worden
opgesteld, maakt het er volgens
Van de Wiel niet gemakkelijker op.
'Maar het heeft ook voordelen.

Het dwingt de leidinggevende wel
om meer sturing vooraf te geven
en na te denken over welke

prestaties hij van zijn medewer
kers verwacht.'

Een ander probleem waartegen
GDE aanliep, is dat de GDE samen
met GDA in Aken de Glass

Development organisatie vormt.
Hierdoor werken binnen een



afdeling zowel mensen in
Eindhoven als in Aken. 'De Neder

landse CAO afspraken gelden niet
voor de medewerkers in Aken.

Frans van de Wiel, Manager GDE.

We hebben het geprobeerd, maar

het is ons helaas niet gelukt om

ook voor Glass Development
Aken deze prestatiebeloning in te

voeren. De reden hiervoor is dat

dit scheve gezichten zou opleve

ren bij de medewerkers van de

glasfabriek en beeldbuizenfabriek
in Aken welke werkzaam zijn op
dezelfde site. Daarom hebben we

noodgedwongen besloten dit jaar
alleen voor de medewerkers van

Glass Development in Eindhoven
bonusafspraken te maken. Dit
betekent dat de helft van de
medewerkers van de Glass

Development organisatie een

bonus krijgt voor het halen van de
divisie en afdelingstargets en de

ander helft niet. Het spreekt voor

zich dat dit geen ideale situatie is,
in het komende jaar zal bekeken

moeten worden hoe we dit pro

bleem gaan oplossen.'

Gratificatiesysteem
De reacties van de GDE-mede

werkers op het bonussysteem zijn

volgens Van de Wiel gemengd. 'Je
ziet in het algemeen wel een ver

schil tussen de oudere en jongere

medewerkers. Sommige oudere
medewerkers beschouwen het

zelfs als een motie van wantrou

wen. Zij hebben toch altijd al hard

gewerkt, waarom moeten ze dan

nog harder gaan werken, zeggen
zij. De jongere medewerkers daar

entegen zijn over het algemeen

positiever, en zien het meer als
een prikkel om er nog een schepje
bovenop te doen.'
Ondanks dat de 'GDE-manager'
de voordelen ziet van het bonus

systeem had hij persoonlijk liever

het bestaande gratificatiesysteem
in stand gehouden. Het nieuwe

bonussysteem in de huidige vorm
is niet voor alle functies even

geschikt. "Vroeger" kreeg een
medewerker die een bijzondere

prestatie had geleverd daar

gewoon achteraf een gratificatie
voor. Gecombineerd met de taak

afspraken die vooraf gemaakt kun
nen worden in de werkgesprekken

kan men in principe hetzelfde
resultaat bereiken.'

Central Gun Factory: bonussysteem prima aanvullend instrument

voor bereiken bedrijfsdoelstellingen

Vincent Mascufián, personeelsmanager CGF (I) en Geert Valckx, manager CGF.

werkers voor bijzondere inspanningen niet nieuw.

'We werken ol een jaar met ons eigen belonings

systeem "Puntjes op de i". Omdat het zonde is

om dit systeem zonder meer overboord te zetten,

integreren we de goede dingen uit "Puntjes op de

i" in het nieuwe bonussysteem. '

Ook bij de Centrol Gun Factory (CGF) wordt hard gewerkt om alle 500 medewerkers

op tijd van hun bonusdoelstellingen te voorzien. Geert Valcl<x, manager van de CGF,

vindt het bonussysteem een geweldig instrument

voor het management om de bedrijfsdoelstel

lingen te bereiken. 'Naast de werkgesprekken

hebben we er gewoon een instrument bij gekre

gen. En dot moeten we goed gaan gebruiken.'

Voor de CGF is het extra belonen van hoor mede-

Geen productiestops bij
klanten
Bij het nieuwe bonussysteem stelt

de direct leidinggevende voor elke
medewerker maximaal vier doel

stellingen op. De doelstellingen

liggen zowel op CGF-niveau,
afdelingsniveau als individueel

niveau. 'De organisatiedoelstelling
is voor iedereen gelijk', legt

Vincent Mascuf\án, personeels

manager van de CGF, uit.
'Tevreden klanten zijn voor ons

het allerbelangrijkste. Daarom

geldt voor iedereen de volgende
doelstelling: "Wij moeten zorgen

dat er bij onze klanten geen

productiestops plaatsvinden door
betrouwbaar te leveren".' Het

behalen van deze doelstelling,
levert elke medewerker 25% van

de bonus op. Ook wil de CGF
het bonusinstrument gebruiken

om de aanwezigheid van haar



medewerkers te maximaliseren.

'Zonder handjes immers geen
kanonnen', aldus Mascunán. 'De
productiemedewerkers vinden dit
in hun individuele bonusdoelstel

ling terug. Om deze te behalen
mag een medewerker in een jaar
tijd in totaal niet meer dan drie
periodes én niet meer dan tien
dagen afwezig zijn.Voor de mede
werkers die enige invloed uit kun
nen oefenen op de aanwezigheid
van de medewerkers geldt een
andere doelstelling: zij moeten
zorgen dat het afwezigheidsper
centage maximaal 13% bedraagt.'

Uitdagend maar haalbaar
Zowel Valckx als Mascunán zijn
overtuigd dat de CGF er alles aan
heeft gedaan om de bonusregeling
voor haar medewerkers zo aan

trekkelijk mogelijk te maken. 'Wij
zijn er eigenlijk wel trots op dat
we ons er niet gemakkelijk van af
hebben gemaakt door te kiezen
voor gelijke doelstellingen voor
alle medewerkers. We hebben

geprobeerd elke medewerker op
maat gesneden doelstellingen aan
te bieden. Doelstellingen die vol
doende uitdaging bieden, maar wel
haalbaar zijn.'

Toetsingsmomenten
Maart 2002 vindt de uitbetaling
van de bonusregeling plaats. Om
ook door het jaar heen te kunnen
kijken hoe ver de medewerkers
met de realisatie van hun doelstel

lingen zijn, heeft de CGF drie
toetsingsmomenten ingebouwd.
'En daarnaast vinden natuurlijk de
"gewone" werkgesprekken plaats',
aldus Valckx. 'Het bonussysteem is
op zich een prima aanvullend
instrument, maar je moet wel
voorkomen dat mensen alleen

nog voor hun bonus werken.'

PPD bonus thema: 'Projecten Op tijd'

Verschillende projecten
Wat af is op een bepaalde tijd is
niet altijd even duidelijk. 'Voor de
typeprojecten is dit niet zo'n
moeilijk probleem', aldus Aardema.
'Een product is af of niet.'
Bij technologieprojecten ligt dit
anders. Het kan namelijk zijn dat
een technologie niet geschikt is
om toe te passen. Daarom is afge
sproken dat zowel een positief als
negatief resultaat leidt tot een
project/team-bonusuitkering. De
voorwaarde hierbij is wel dat het
resultaat is onderbouwd met een

studie en/of milestone rapport
binnen een afgesproken tijd. Een
ander aandachtspunt verdienen de
mensen die aan meer projecten
tegelijk werken. Hoewel de PPD
een projectorganisatie is met
vooral dedicated teams, is er een

voor verbetering. De PPD bonus is
rechtstreeks gekoppeld aan het
aantal te leveren beeldbuis ont

werpen en processen volgens de
product roadmaps van de BG. 'De
projecten die lopen binnen de PPD
moeten natuurlijk hiervoor zor
gen', aldus Aardema. Daarom is de
project/team-bonus zo gedefi
nieerd dat wanneer de milestones

binnen de afgesproken tijd worden
gerealiseerd, men in aanmerking
komt voor de project/team-bonus.
Voor de individuele bonus worden

afzonderlijke afspraken gemaakt
die aansluiten bij de groeps en
individuele belangen.

aandachtspunt', aldus Aardema.
'De dynamische arbeidsmarkt in
combinatie met veel nieuwe activi

teiten zorgen voor veel nieuwe
vacatures en verschuivingen in
bezetting. 'Een aantrekkelijk

arbeidsvoor

waardenpakket,
waaronder het
nieuwe bonus

systeem, kun
nen ons helpen
om dit goed in
te vullen', aldus
Aardema.

Drie
bonnussen

Op site-niveau
is afgesproken
om de bonus in
drie stukken te
verdelen. Een

Tabe Aardema, groepsleider Coatings PPD. organisatie-
bonus, een pro

ject/team-bonus en een individuele
bonus. Wij hebben dit jaar binnen
de PPD gekozen voor het thema
tijd, omdat daar voor de organisa
tie nog voldoende kansen liggen

management en HRM, is dat nieu
we onderwerpen snel en effjcient
kunnen worden ingevoerd. 'Met
name werving en selectie is voor
de komende tijd een belangrijk

Het competence gebied 'people'
houdt zich in principe bezig met
alle niet-technische onderwerpen
waar de mensen binnen de PPD
mee te maken hebben. Het voor
deel van het directe contact tussen

'Binnen de PPD maakt het nieuwe bonussyteem onder de noemer 'people' deel uit

van het zogeheten comp.etence beleid', legt groepsleider Coatings, Tabe Aardema uit.

Andere competence gebieden zijn: knowiedge, way of working, tools and infrastructu

re en tenslotte quality and measuring. Naast zijn groepsleiderstaak geeft Aardema

invulling aan het competence gebied 'people', samen met Maarten Zonneveld,

groepsleider Mechanical Gun Development en ondersteund vanuit het HRM-team

door Training en Development Officer Diem Wolf en Karin van fe. Gezamenlijk heb

ben zij het bonussysteem geïmplementeerd in de PPD.



groot deel van de PPD'ers bezig
met diverse projecten. Afgesproken
is dat zij hooguit voor twee
projecten in aanmerking kunnen
komen voor een beloning.

Vast bedrag beter
Aardema is positief over het nieu
we bonussysteem, en erkent dat
het systeem kan werken als extra
motivatie voor de medewerkers

om meer te presteren. Wel vindt
Aardema het jammer en een
gemiste kans voor Philips dat er
niet gekozen is voor één belo
ningspercentage voor alle functie
en vakgroepen. Waarom niet
gekozen voor vijf procent voor
iedereen, of nog beter; een vast
bedrag voor iedereen. Met een
dergelijke aanpak was de motivatie
nog groter geweest. Maar zegt

Aardema: 'Laten we nu aan de slag
gaan en na een evaluatie aan het
eind van 200 I de verbeteringen in
de volgende ronde invoeren.' Tot
slot van rekening is Philips een van
de eerste organisaties in Neder
land die een bonussysteem voor
de hele organisatie invoert!

Prototypewerkplaats gaat er voor!: Drie doelen leveren 3% bonus op

Frans Sanders, chef Prototypewerkplaats tijdens een functioneringsgesprek
met Wa/ter Menting.

Om goede afspraken te maken voor de bonusbeloning voerde Frans Sanders, chef

van de Prototypewerkplaats, en zijn medewerkers maar liefst zo'n vijftig functione

ringsgesprekken van minimaal een uur. Tijdens deze gesprekken staan de prestaties

van het afgelopen jaar centraal en wordt een toekomstbeeld geschetst voor het

komende jaar. 'Omdat de PTE steeds gevarieerder taken uitvoert, is een brede inzet

baarheid van onze mensen van belang. Tijdens deze gesprekken proberen we dan ook

vooral op dit aspect te beoordelen.' Iedereen binnen de groep die Sanders onder zijn

hoede heeft, valt geheel onder CAO A en kan 3% bonus verdienen.

Boter bij de vis
Aanvankelijk waren er tegen het
nieuwe beloningsstelsel protesten
te horen tijdens het Groeps Werk
Overleg (GWO) in december. Men
uitte toen voornamelijk bezwaren
in de richting van de onevenredig
lage bonussen voor de CAO A
mensen, volgens Sanders. Nu zijn
de gesprekken echter goed en
zonder wanklank verlopen en
heeft iedereen toegezegd om voor
de 3% bonus te gaan. Daarnaast
blijft er ruimte om voor bepaalde
opdrachten een beloning in de
vorm van boter bij de vis uit te
keren.Voor PTE monteurs zal dit

dan niet meer gedaan worden
door Frans Sanders, maar door

zijn opvolger Ad Nijssen. Frans
Sanders is per I maart namelijk in
functie als account manager
manufacturing improvement bij
de PTE.

Prototypewerkplaats. 'Tot nu toe
verliep dat niet optimaal, doordat
veel verschillende partijen een
beroep doen op onze monteurs
zoals opzichters en constructeurs',
aldus Sanders. 'Door een betere

aan- en afmelding hopen wij onze
monteurs efficiënter in te kunnen

zetten, maar scheppen we ook
ruimte voor de schouderklop. Nu
is er váak weinig zicht op de
onderhandse karweien. Indirect

hoopt de PTE door een stukje
waardering de motivatie van de
medewerkers te stimuleren.'

Meer waardering
De afdelingsdoelstelling koos de
Prototypewerkplaats in het kader

van verbetering
van de financië
le controle.Alle
medewerkers
dienen met

onmiddellijke
ingang einde
werkweek de

urenlijsten of
timesheets

ingevuld in te
leveren. 'Dit

vergt enige
discipline', zegt
Sanders. 'Maar

het is natuurlijk
geen onoverko
melijke
opdracht.' Als
individuele

doelstelling is gesteld dat de men
sen zich beter aan- en afmelden bij
Ger Janssen, de baas van de

ken kan draaien. Daarnaast is een

Mean Time to Repair afgesproken.
In geval van storing, mag er een
maximale Mean Time to Repair
(MTTR) zijn van 3 kwartier.
Dit houdt in dat de PTE'ers
45 minuten krijgen om de zaak
op te lossen.

(MTBF) van vier uur operationeel
te krijgen. Dit wil zeggen dat deze
lijn minimaal vier uur onafgebro-

Deze bonus is opgebouwd uit drie
delen: een PTE doelstelling, een
afdelingsdoelstelling en een indivi
duele doelstelling. Hiervoor is een
verdeelsleutel ingesteld van 30
procent voor de eerste twee
groepsgebonden doelstellingen en
40 procent kan op individuele titel
worden gescoord. De PTE doel
stelling is om vóór I juli 200 I de
tweede lijn in Hranice met een
Mean Time Between Failures



PTE.wacht piek in logistiek
'Logistiek is veel meer dan even Van Gend en

Loos bellen', aldus Jan van Rooij, samen met

Mario Smulders verantwoordelijk voor de logis

tiek van de PTE. 'Zeker bij de gecompliceerde

jumboprojecten komt er heel wat kijken om het

juiste equipment op een goede manier van A

naar B te krijgen.' Daarom prijzen zij zich dan

ook gelukkig met de ondersteuning door Lina

Docejo. Bovendien wordt de afdeling LEA

(Logistics External Affairs) sinds enige tijd

versterkt door Ramon Schepers, die door service

provider Panalpina is gedetacheerd. Van zijn

specialisme op het gebied van zee-, lucht en weg

transport wordt gretig gebruik gemaakt. Dat

Panalpina aanwezig is op zes continenten met

ruim driehonderd vestigingen komt zeker van pas.

Vooral de jumboprojecten brengen
nogal wat logistieke hoofdbrekens
met zich mee. 'Ga maar na, er zijn
zo'n vijftig externe subcontractors
of leveranciers bij de diverse pro
jecten betrokken. Zij hebben de
equipment gereed, maar dan blijkt
bijvoorbeeld in de fabriek in
Tsjechië het warehouse nog niet
gereed. De leverancier wil toch
graag verlost worden van vaak
volumineuze producten en dus

V/nr.Jan van Raaij, Lino Daceja, Maria Smu/ders en

Roman Schepers.

moeten we geregeld op stap om
ruimte of warehouses te vinden

om de materialen tijdelijk op te
slaan. Dit vraagt de nodige inventi
viteit. Ook kan een kijkje op loca
tie bij leveranciers tijdens de
werkzaamheden nuttig zijn om

bijvoorbeeld eventueel 'uitzonder
lijk' transport tijdig in te schatten
cq te begeleiden of zelfs te vermij
den. Vervoer onder begeleiding,
speciale routes en vrachtauto's is
immers kostbaar. Om deze extra

kosten vanwege extreme afmetin
gen te voorkomen, zijn speciale
afspraken nodig. Ter illustratie
noemt Van Rooij de tanks van vier
meter hoog die vanuit Sittard naar
Tsjechië getransporteerd moeten
worden. Deze dienen ontmanteld

te worden, opdat ze liggend ver
voerd kunnen worden. Het LEA

team organiseert niet alleen het
transport, maar dient ook het
kostenaspect niet uit het oog te
verliezen. 'We proberen altijd tot
de beste en goedkoopste oplossing
te komen', aldus Smulders.

Grip op de zaak
Voor de jumboprojecten in
Tsjechië, Mexico en China zijn
Smulders en Van Rooij er in
geslaagd om het transport in één
hand te houden, namelijk de
hunne. Er is wel wat overredings
talent bij komen kijken geven ze
toe, maar 'het was ons heel wat
waard om zelf de vinger aan de
pols te kunnen houden. Normaliter
verzorgen wij het vervoer tot aan
de haven en daarna neemt de loca

le organisatie het over. Je verliest
zo het overzicht. Wij regelen veel
liever het vervoer tot aan de

poort. Zo hou je grip op de zaak,'
legt Smulders uit. De details ter
plekke vult tijdelijk collega Ramon
Schepers in met de vestiging van
Panalpina in bijvoorbeeld Mexico.
Ondertussen zijn er al zo'n 140
containers voorspoedig naar de
nieuwe plant verscheept. Smulders:
'We proberen vooral de zaken
vooraf goed te organiseren. Onze
verzendingen naar China gaan bij
voorbeeld allemaal op L/C (Letter
of Credit)-basis. Goede afspraken
en vertrouwen is hier van belang.
Zeker wanneer er zo'n twee
duizend keer iets verzonden

wordt, is het handig als de partijen
elkaar kennen.' Daarom arrangeer
den Smulders en Van Rooij een

kennismaking tussen de employees
van Van Lanschot Bankiers en de
Bank of China.

Goede afspraken
De LEA-jongens wachten drukke
tijden. Van Rooij: 'Wij streven er
hoe dan ook naar om dag en nacht
bereikbaar te zijn. Onze telefoon is
altijd bemand. Wij proberen het
proces constant in de gaten te
houden.' 'Zeker als de zendingen
straks nog gecompliceerder gaan
verlopen, is een goed logistiek
apparaat van belang', vult Smulders
zijn collega aan. 'Nu gaat het nog
alleen om het versturen, als het
straks in combinatie met de instal
latie moet, maakt dit de zaak com
plexer.Als we dan vrijdag iets naar
China verzenden, moeten we zeker
weten dat het maandag ter plaatse
is.' Inmiddels zijn er al een paar
transporten naar Tsjechië geweest.
Van Rooij: 'Bij die eerste zendingen
is gebleken dat wij niet te licht
vaardig met andere landen om
moeten springen. Inhoud, gewicht
en afmetingen van de kisten dienen
exact overeen te komen met de

vrachtbrieven. Hiertoe zijn nu
goede afspraken met de douane en
de transporteur gemaakt. Smulders
en Van Rooij zijn tevreden met de
firma Aarts Transport uit
Eindhoven als prima 'eerste lijn
stuwer'. 'Zij verzorgen voor ons
het wegtransport binnen Europa
en stuwen en beladen de contai

ners en vrachtauto's. Zij begrijpen
dat de volgorde van de belading
voor ons uiterst nauw luistert. Het

gaat bij ons om meer dan alleen
een kistje versturen.' Goede
afspraken blijven de komende tijd
nodig. Zeker gezien het feit dat er
nog bijna zeshonderd wagens naar
Tsjechië moeten. De grootste piek
wordt verwacht in maart/april.
'Uiteindelijk zullen ook luchtvrach
ten nodig zijn om de planningen te
halen, doch zullen wij tot het uiter
ste gaan om dit te minimaliseren
mede gezien het kostenaspect.'



Nieuwe c/eanroom LFD officieel in gebruik
200 I: jaar van volwassenheid voor de 32"PDP ontwikkellijn

De cleanroom van LFD baadt constant in een gelig licht.

Reuzentrots zijn de medewerkers van Large Flat

Displays (LFD) op hun gloednieuwe cleanroom

op RAF-2. In deze 510 vierkante meter tellende

ruimte vinden alle activiteiten plaats die nodig

zijn voor het vervaardigen van een Plasma

Display Panel (POP), met uitzondering van sput

teren, opdampen, pompen en afwerken. Deze

werkzaamheden gebeuren op RO en in de kelder

van RAF. 'Dankzij de nieuwe ontwikkellijn in deze

clean room zijn we nu ook in staat naast de

8" POP een 32" POP te maken', legt projectleider

Pieter Verhees uit. 'De 180 m2 cleanroom op

RAF-2 waar we voorheen gebruik van maakten,

was hiervoor veel te klein.'

Voor het creëren van de nieuwe
cleanroom moesten de conferen
tiekamer, een deel van het labora
torium en een aantal kantoren op
RAF-2 wijken. Ook werd de
bestaande equipment met een
groot aantal nieuwe machines,
waaronder twee grote etsmachi
nes, een 32" zeefdrukmachine en
een continu droger uitgebreid.
'De machines zijn in verschillende
ruimtes in groepjes bij elkaar
geplaatst', legt Verhees uit.
'Zo heeft de clean room een nat-

chemische ruimte, een dikke film
ruimte en een ovenruimte. In de
eerste ruimte vinden de etsactivi

teiten plaats, in de dikke filmruimte
kunnen we zeefdrukken en drogen
en in de ovenruimte tot slot staan

alle ovens en de wasmachine opge
steld.'

stofklasse I 0.000
Om te voorkomen dat het lichtge
voelig materiaal dat bij de produc
tie van PDP wordt gebruikt door
daglicht wordt aangetast baadt de
gehele cleanroom in een gelig licht
en zijn de ramen voorzien van gele
folie. Ook wordt er alles aan

gedaan om stof en vuiltjes buiten

de deur te houden. Een kleedsluis
met luchtdouche en beschermen

de kleding moeten zorgen dat de
cleanroom aan stofklasse 10.000

voldoet. 'Ieder stofje kan een lijn
of pixelfout geven',I~gtVerhees uit.
'Daarom zijn we overgegaan tot
het dragen van speciale clean
room overalls en schoenen en

worden mondkapjes overwogen.'

Officiële opening
De ongeveer een miljoen Euro
kostende verbouwing heeft in

totaal ruim een half jaar in beslag
genomen. 'In mei vorig jaar zijn we
met de eerste werkzaamheden

gestart',legt de LFD-er uit. 'En na
de zomervakantie is de meeste

equipment geïnstalleerd.' Ondanks
dat pas half januari de luchtdouche
in de kleedsluis gereed was, is de
cleanroom al eerder in gebruik
genomen. Inmiddels zijn de eerste
32" panelen gemaakt.
Op 19 december 2000 is de
cleanroom officieel geopend door
open huis te houden. 'We hebben
er geen groots festijn van
gemaakt', legt Verhees uit. 'Alleen
de personen die betrokken zijn bij
PDP hebben op deze dag een
bezoek aan de clean room

gebracht.'

Toekomst

De projectleider heeft er alle ver
trouwen in dat voor PDP een

grootse toekomst is weggelegd.
'De vraag vanuit de professionele
markt is al groot en ook de
interesse vanuit de consumenten

markt voor deze platte TV neemt
steeds meer toe.' Over de termijn
waarop Philips Display
Components met de eerste PDP
op de markt zal komen, durft hij
nog geen uitspraak te doen. 'We
zijn nu nog in de ontwikkelfase.
200 I moet voor PDP het jaar van
de volwassenheid worden.

Ons streven is om nog dit jaar
32" PDP's te maken die onze
toets der kritiek kunnen door
staan. Bovendien willen we de

toepasbaarheid van nieuwe ont
wikkelingen aantonen met PDP's
op ware grootte. Om dit te be
reiken, willen we binnen niet al te

lange tijd vijf starts per week
realiseren met een doorlooptijd
van ongeveer vier weken en een
goede yield.'



Sfeervolle Nieuwjaarsreceptie
Tweeduizend oliebollen, tweehonderd bekers chocomel met slagroom
en duizend koppen koffie en thee hebben zeker bijgedragen aan de
sfeervolle Nieuwjaarsreceptie bij Display Components Eindhoven. Zo'n
vijfhonderd DCE-medewerkers waren in alle vroegte op 2 januari pre
sent om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. In eerste
instantie zou RAD-p voor dit doel ingericht worden. Het genereuze
aanbod van de PTE om de door haar gehuurde partytent voor dit doel
te laten staan, bespaarde de organisatie onder leiding van Jan van Hedel
veel werk. Dankzij monteur Tjeu van Nunen die op I januari de olie
kachel kwam stoken in de tent, konden alle bezoekers ondanks de
vrieskou buiten, elkaar een warme hand drukken. Of volgend jaar weer
gekozen wordt voor een feesttent kan Van Hedel nog niet zeggen. Dit is
afhankelijk van de opdracht van Sitemanager Van der Eijk.

Hans van den Hoek blije PPD'er van het jaar 2000
Hans van den Hoek werd .21 december uitgeroe

pen tot PPD'er van het jaar 2000. Als mede

werker in de groep Development Support onder

steunt hij de PPD-medewerkers in hun gebruik

van IT-faciliteiten. Dit strekt zich uit van het

verzorgen van toegangen op het net tot het hel

pen van mensen met problemen met hun compu

ter of netwerkaansluiting. De jury onder leiding

van Ad Leenaars was unaniem van mening dat

Van den Hoek zijn prijs verdient, onder meer van

wege zijn grote bereidheid om altijd iedereen te

helpen, zijn vriendelijke houding, zijn opgewekt

heid, zijn service gerichthe~d en zijn snelle reactie

op vragen.

juryvoorzitter Ad Leenaars(r) feliciteert Hans van den

Hoek, PPD'er van het jaar 2000.

Helemaal onverwacht kwam de uit

verkiezing niet voor Van den Hoek.
Hij wist dat hij genomineerd was
en dat hij derhalve minstens tien
procent kans maakte als PPD'er
van het jaar. Een in scène gezet
werkbezoekje aan groepsleider Ad
Leenaars bracht duidelijkheid. Om
het voor alle anderen toch nog een
verrassing te laten zijn, zat zijn
dochter twee rijen achter hem in
het Evoluon en droeg hij ook zijn
jasje en dasje nog niet. Dit kwam
pas later nadat Leenaars het jury
oordeel had bekendgemaakt. 'Als
we dat niet op die manier hadden
gedaan, zou het meteen voor
iedereen duidelijk zijn geweest',
schat Van den Hoek in.

Cursus Koreaans
Van den Hoek is dertig jaar bij
Philips in dienst, waarvan 24 bij
Components. Zelf zegt hij enorm
genoten te hebben van de feeste
lijkheden rondom zijn uitverkiezing.
Maar het allermooiste vond hij de
reacties van de andere PPD'ers, die
hem lieten weten helemaal achter

de beslissing van de jury te staan.
Dit stukje waardering, in combina
tie met een keertje helemaal in het
middelpunt van de belangstelling te
staan, vond hij hartverwarmend.
Buiten de eer kreeg Van den Hoek
een straatnaambordje dat een heel
jaar voor gebouw RAF zal prijken

alsmede een bedrag van tien
duizend gulden. Dit geld mag hij
binnen de PPD besteden aan een

doel naar eigen inzicht. Bovendien
ontving hij een kunstwerk en een
cheque van duizend gulden. Ook
waren er bloemen voor zijn doch
ter. Inmiddels vond het kunstwerk

een plaatsje op de keukentafel in
huize Van den Hoek en de duizend

gulden zal worden gebruikt voor
een nieuwe wasmachine. Als

bestemming voor de tienduizend
gulden denkt Van den Hoek aan
een groepscursus Koreaans. Hij
verwacht dat dit best moeilijk zal
zijn, omdat een introductieboek in
de Koreaanse taal dat hij onlangs
bij de Siegte kocht, er volgens hem
redelijk ingewikkeld uitziet.

Prettig samenwerken
Voor wie na ontwikkelaar Jan van
Nes in 1999 en nu Hans van den

Hoek in de PPD prijzen wil vallen,
dient meer dan twee jaar in dienst
te zijn, mag geen slechte beoorde
lingen hebben en moet betrokken
heid, inzet en daadkracht bezitten.
Daarenboven dient een PPD'er van

het jaar iets extra's te doen en
prettig kunnen samenwerken.
Juryleden en leidinggevenden zijn
uitgesloten van deelname.



Alle Arbozaken nu op overzichtelijke wijze gebundeld
ArboManagementSysteem klaar voor implementatie

Vlnr. Hennie Pouwe/s (KEMA), Wilbert van der Eijk, Menno Han, Renny van den Heuvel, Willy van Laarhoven,

jacques Valkenaars,joop Nagelkerke en Herman jonker. Huib Scheffers zit op de tafel.

Eric van den Boogaard ontbreekt op deze foto.

Het heeft hem een jaar gekost, maar nu is het

volgens de KEMA 1800I-norm gebouwde

ArboManagementSysteem (AMS) dan ook piek

fijn in orde. Trots laat veiligheidskundige Renny

van den Heuvel een dikke map zien waarin alle

Arbo-informatie op overzichtelijke wijze is gebun

deld. 'Het is een uitgebreid naslagwerk geworden

waarin alle Arbo-procedures, maar ook de hulp

middelen om deze procedures uit te voeren, zoals

checklisten en vragenlijsten, zijn opgenomen',

aldus de veiligheidskundige. Onderwerpen die in

het AMS aan bod komen zijn ondermeer ziekte

verzuim en RSI, interne ,communicatie, introduc

tiebeleid nieuwe medewerkers, werken met der

den, de ongevallenprocedure en de RIE (Risico

Inventarisatie en Evaluatie). Om deze informatie

zo breed mogelijk toegankelijk te maken, staat

het AMS op het lokale netwerk van Def.

Renny van den Heuvel kreeg ruim
een jaar geleden de opdracht om
het ArboManagementSysteem
voor DCE op te zetten en het
implementeren te begeleiden. Dit
gebeurde in nauw overleg met de
AMS-stuurgroep waarvan de

veiligheidskundige voorzitter is.
Aan de stuurgroep nemen naast
milieuverantwoordelijke Herman

Jonker ook alle Arbo-contact
personen deel. Voor de PPD is dit
Menno Han, voor PTE Willy van
Laarhoven, voor de CGF Jacques
Valkenaars, voor GDE JooP
Nagelkerke, voor LFD Eric van den
Boogaard en voor Headquarters
en Hulp- en Stafdiensten Huib
Scheffers. 'Het is belangrijk dat
deze personen bij het opzetten
van het AMS betrokken zijn', legt
Renny uit. 'De leden van de stuur
groep immers moeten beoordelen
of het ontwikkelde AMS ook voor
hun divisie bruikbaar is.' Naast de
verschillende divisies moest ook
de OR haar fiat aan het nieuwe

systeem geven. 'Alle Arbo-regelin
gen zijn instemmingsplichtig', ver
volgt de veiligheidskundige. 'Dat
betekent dat de OR voor alle

regelingen haar toestemming moet
geven. Omdat het AMS naast de
procedures ook veel uitvoerende
informatie bevat, heeft de OR
zich tot de beleidsmatige zaken
beperkt.'

Veiligheid en welzijn
Renny van den Heuvel heeft het
Arbo-managementsysteem eind
vorig jaar aan het Algemeen Plant

Management Team gepresenteerd.
Ook de informatiesessies voor de

leidinggevenden zijn inmiddels

bijna afgerond. Ad Leenaars, com
pentence manager PPD, heeft de
informatiebijeenkomst als zeer
nuttig ervaren. 'Het is erg handig
dat alle Arbo-informatie nu in één

naslagwerk gebundeld is.Je hoeft
nu als leidinggevende niet meer
her en der op zoek te gaan naar
informatie, maar je pakt gewoon
de AMS-map uit de kast.' Alle
AMS-aspecten kwamen tijdens de
bijeenkomst aan bod, maar de
nadruk lag volgens Leenaars toch
wel op veiligheid en welzijn. 'En
dat is ook niet vreemd, want dit
zijn uiterst belangrijke onderwer
pen die in de gehele organisatie
voldoende aandacht moeten krij
gen.' Leenaars vond het ook pret
tig dat tijdens de informatiesessie
voldoende gelegenheid was tot
intervisie. 'Het kunnen uitwisselen

van ervaringen met collega's had
voor mij persoonlijk, en ik denk
ook zeker voor alle andere deel

nemers, een grote meerwaarde.'
De komende weken is het de

beurt aan de leidinggevenden om
hun medewerkers te informeren

over het ArboManagement
Systeem. 'Ik denk dat het goed is
dat niet alleen de leidinggevenden,

maar ook alle
medewerkers
zich weer even
bewust worden

van belangrijke
zaken als

bijvoorbeeld
veiligheid.
Arbo-zaken zijn
immers zaken
die niet alleen

de leidingge
venden, maar
ons allemaal

aangaan', aldus
de PPD com

petence
manager.



Business-as Manager Phi/ Brown:

Teamgeest Dedicated teams vormt gezonde basis

Phil Brown, Business-as manager Product- en Proces Deve/opment.

'Als je in projecten werkt, heb je effectieve pro

jectteams met een sterke organisatie daarom

heen nodig. Anders ontbreekt de gezonde basis.'

Dit zegt Business-os manager Product- en Proces

Development, Phil Brown, verantwoordelijk voor

het projectmanagement van nieuwe typen en de

introductie van nieuwe en verbeterde processen

in de fabriek. Daarnaast is ook accountmanage

ment een belangrijk aspect van zijn taken. Dit

houdt een ondersteunende relatie van de PPD

noor de fabrieken in, met als doel hun belangen

te vertegenwoordigen. In de praktijk wordt dit

voor iedere IPC ingevuld ,door iemand van de PTE

én een PPD'er. Gezamenlijk behartigen zij het

accountmanagement.

In de laatste zes maanden heeft

de PPD een aantal 'Pipelines' en
'Dedicated teams' tot stand

gebracht. Zo'n Pipeline omvat een
aantal projecten met een zekere
technologische samenhang. Zo
onderscheidt hij een Pipeline Slim,

die alle projecten omvat van de
hele productfamilie Slim, een
Pipeline Next Generation die
voor kostenreductie en perfor
mance improvement van de

eerste generatie cybertube zorgt,
zijnde de 32"WS RF en 32 V en
als derde: Industrial Pipeline die
voorbereiding, training en com
missioning van de nieuwe jumbo
lijnen in Tsjechië, Mexico en China
doet. Het programma van deze
zes productielijnen vertoont veel
overeenkomsten. 'Het is zonde

om iedere keer opnieuw zaken uit
te vinden', aldus Brown. De reden
voor het invoeren van Pipelines is
om de juiste synergie in de
onderlinge projecten te benutten.
De lessen van het ene project zijn
te gebruiken bij het volgende. Als
tweede, maar niet minder belang
rijke reden, voert Brown aan dat
de genoemde projecten tot de
hoofdaandachtspunten van de
PPD behoren. 'Het zijn allemaal
projecten met de hoogste priori
teit.'

Betere interactie
Om deze belangrijke projecten
tot een goed resultaat te brengen,

kwam Brown

tot zijn
Dedicated
teams. Deze
teams moeten

voortgang boe
ken in de

grote, com
plexe organisa
tie.Als het

goed is vormen
zij een kriti
sche massa die
er samen voor

gáát. Het fysiek
bijeen brengen
van een kern
team van tien

tot twintig
mensen die aan

één project
werken, geeft
volgens Brown

een sterk groepsgevoel. Uiteraard
dienen de mensen die deel uitma
ken van het kernteam te beschik
ken over voldoende technische,

menselijke en projectvaardig-

heden. Ook moeten zij in staat
zijn om hun bevindingen op een
juiste manier te kunnen interpre
teren en evalueren. Als er aan
deze voorwaarden wordt voldaan,
dan levert dit meer en betere

interactie op met het manage
ment, de IPC en marketing. Een
ander voordeel van het werken in

deze teams is dat het manage
ment de opdracht heel goed moet
formuleren. Brown: 'Het dwingt
bazen tot een duidelijke taak
structuur.' Omdat de team leden

afgezonderd zitten van hun eigen
afdeling, loert het gevaar om het
contact met de eigen afdeling te
verliezen. Om dit te voorkomen

zijn de teamleden gevraagd om
consequent de afdelingsvergade
ringen en colloquia te blijven
bezoeken.'

Beter bereikbaar
Inmiddels zijn er vier Dedicated
teams benoemd, zowel voor de
drie Pipelines als voor de 25".
Hoewel pas net gestart, zijn vol
gens Brown de eerste resultaten
al duidelijk merkbaar. Op RAF-5
waar Next Generation Mark 11,
dankzij de flexibele houding van
Automatie, is gehuisvest, beaamt
klant Henk van het Blik van de
IPC Aken, de woorden van
Brown. 'De 'One Room approach'
werkt heel goed. De bereikbaar
heid van de mensen is veel beter.

Dit geldt niet alleen voor mij,
maar ook voor de development
engineers', weet Van het Blik. De
directe koppeling van belangrijke
mensen uit de centrale ontwikke

ling aan de IPC geeft volgens hem
louter voordelen. De koppeling is
ook versterkt door plaats en faci
liteiten in the 'One Room' aan
Aken ontwikkelaars te bieden.



Groepsleider PMI, Kevin Barrett:

Jaarlijks Customer Survey nog geen overbodige luxe
'Voor ons is het uitermate belangrijk hoe de klant

over ons denkt. Daarom wordt er veel energie

gestoken in een jaarlijks Customer Survey', stelt

Kevin Barrett. Als PPD Groepsleider Process

Manufacturing Improving (PMI) houdt hij zich

bezig met de verbetering van industriële activiteit

in de fabrieken. Onlangs zijn de resultaten van

2000 bekend geworden. Het onderzoek is een

ding, belangrijker is dat de bevindingen tot de

juiste resultaten leiden. Daarom stelde Barrett in

overleg met de eigenaren vijf verbeterpunten op

voor het komend jaar. Op het menu staan:

Programming, Engineering for Processability

(EfP), Milestonesrapportage, Communicatie en

Competence.

Het Customer Survey dat vorig
jaar voor de derde maal is gehou
den, betreft een schriftelijk onder
zoek dat liefst met toelichting van
de accountmanager van de PPD

Kevin Barrett, Groepsleider Process Manufacturing

Improvement PPD.

door de klant wordt ingevuld. In
1999 deden meestallocale ont
wikkelaars mee. Dit keer werden

ook andere medewerkers bij
voorbeeld van manufacturing,
engineering en inkoop naar hun
mening gevraagd. Op sommige

deelonderwerpen gaf dit een ver
schuiving. Dit is ook logisch, vindt
Barrett. Iemand van inkoop zal
misschien minder op de hoogte
zijn van de missie van de PPD.
De vragen uit het onderzoek had
den net als de beide voorgaande
onderzoeken, betrekking op vijf
categorieën; communicatie, organi
satie, competence of mensen, kwa
liteit en algemene feed-back.
Vergeleken met 1999 oordeelden
de klanten positief over de moti
vatie van de PPD-staf en de

samenwerking tussen de PPD en
de PTE. Ook zag men een duidelij
ke verbetering in de communicatie
door verslagen en rapporten.
Minder te spreken waren de
respondenten over de snelheid
van planning, projecten en voor
stellen en de onevenredige focus
op het proces in plaats van op het
product. Ook is er een duidelijke
behoefte aan meer mensen met

meer ervaring.

Tijdrovend en complex
Een minder voor de hand liggend
puntje van kritiek vormde het
onderzoek zelf. Men vond het te

complex en te lang. Barrett heeft
daar wel begrip voor. Een half uur
tje kan in een fabrieksomgeving
erg veel zijn. 'Maar omdat we de
uitkomsten willen vergelijken met
voorgaande jaren, kunnen we het
basisformat steeds maar een klein

beetje aanpassen. Eén onderzoek
in de twee jaar zou minder tijdro
vend zijn, maar zo lang de klant
nog niet helemaal tevreden is, blijft
een jaarlijks onderzoek nodig.' Wel
overweegt hij om het onderzoek
niet meer in het laatste kwartaal

van het jaar te houden. Dat is een
hele drukke periode. Door het bij
voorbeeld in het begin van het
jaar te plannen, hoopt hij meer
commentaren te kunnen vergaren
en minder last-minute inzendingen
te krijgen.
Maar alle Customer Surveys ten
spijt, zal de klant toch nooit ál zijn
wensen gehonoreerd zien, legt

Barrett uit. Sommige gesignaleerde
problemen liggen buiten de com
petentie van de PPD. Zoals de
snelheid van de IT-toegang. Soms
gaat het om zaken die thuishoren
binnen de eigen verantwoordelijk
heid van de fabriek zelf. Zo is IRIS

binnen de PPD voor 90% geïmple
menteerd, bij de IPC's is dat 60%.
Bovendien komen in de uitkom

sten van het Customer Survey
ook de eigen frustraties van de
klant naar boven. Barrett: 'Als je
vraagt wie er het snelst geholpen
wordt, jij of een ander, dan is het
heel menselijk dat er dan "de
ander" wordt ingevuld.'

Feed back
'Als je beslist om met enige regel
maat een survey te houden, dan is
een goede feedback essentieel',
aldus Barrett. 'Gebleken is dat de
mensen die meedoen aan een

onderzoek, graag op de hoogte
worden gehouden van de conclu
sies. Nog liever zien zij dat er iets
met hun mening wordt gedaan.'
Voor 200 I zijn er vijf aandachtsge
bieden geformuleerd. Ten eerste is
dit onze Programming oftewel een
betere structuur in de planning
wat we gaan doen.Verder zijn er
nog: een structurele aanpak voor
EfP (Engineering for Processability)
en van de reviews en milestones.
Documentatie met name het IRIS

systeem is nummer vier.
Ontwikkeling van de competence
is tenslotte het vijfde aandachtsge
bied voor komend jaar. Uit deze
gebieden is er een top vijf opge
steld met goed omschreven verbe
teracties. Bij elk actiepunt is een
doelstelling geformuleerd en is er
een eigenaar aangewezen. Net als
afgelopen jaar wordt de stand van
zaken naar de klant gerappor
teerd. Barrett: 'Op deze manier is
mijn bedrijfskundige filosofie: de
keten Plan, Do, Check,Act rond.'



Instructie kleine blusmiddelen leerzaam en spannend
Drie soorten branden

Ook medewerkers van LWB deden mee aan de blusinstructie.

Drie soorten branden
Na de theorie is het de beurt aan

de praktijk. Er worden drie soor
ten branden nagebootst: een
brand in een beeldbuis, een brand

in een prullenbak en een vloei
stofbrand. Ook laat instructeur

Ben Caljouw zien hoe je een
brandende pop met behulp van
een deken kan doven. Alle deelne
mers komen aan de beurt.

Christien Truyman van de perso
neelsdienst van de CGF vond het
een zeer zinvolle cursus. 'De

praktijkoefening is een aanrader
voor iedereen omdat je, mocht er
iets voorvallen, in elk geval weet
hoe je met een brandblusser om
moet gaan.'

Doordat bij C02 geen rommel in
de vorm van water of poeder
achterblijft, is dit middel bij uit
stek geschikt voor het blussen
van een brand in bijvoorbeeld een
machine of telefooncentrale. Maar

bij een vloeistofbrand is de poe
derblusser juist de beste optie.'

verdrijf je de zuurstof waardoor
de brand uiteindelijk dooft.

nooit een elektriciteitsbrand blus

sen. 'Een waterblusser gebruik je
wel bij een brand in een prullen
bak', legt Scheffers uit. 'Naast
waterblussers zijn er ook poeder
en C02-blussers. Met C02

Theorie en praktijk
De instructie bestond uit

een theorie- en praktijkge-
deelte. In het eerste gedeelte
leren de deelnemers welke brand

blussers er zijn en hoe ze werken.
Zo mag je met een waterblusser

De instructie werd gegeven door
Ben Caljouw, trainer bij Ajax
Brandbeveiliging. 'Het was voor
het eerst dat iemand van buiten

Philips deze instructie verzorgde',
vertelt de veiligheidskundige. 'En
met groot succes.' Deelnemer
Walter Menting (groepsleider
en ontruimingsleider bij de
PTE) beaamt dit volmondig.
'De instructeur bracht het op
een hele leuke manier. En

doordat hij iedereen per
soonlijk bij zijn voornaam
aansprak, wist hij de aan-
dacht goed vast te hou-
den.'

dat de ontruimingsleiders erbij
zijn. Zij immers moeten de leiding
nemen als er een calamiteit

optreedt.'
Afgelopen najaar vonden
I3 sessies plaats van elk 2,5 uur.

Alle onderdelen van Display
Components Eindhoven, inclusief
LWB, deden aan de cursus mee.
Van elk onderdeel kreeg 10% van
de medewerkers een oproep tot
deelname. 'De afdelingschef wijst
deze mensen aan', aldus Scheffers.
'De chef heeft hierbij de vrije
hand, maar het is wel belangrijk

Het was af en toe best wel spannend, maar nuttig

is het zeker. Daarvan zijn de deelnemers aan de

instructie 'kleine blusmiddelen' na afloop wel

overtuigd. De instructie vond afgelopen najaar al

weer voor de twaalfde keer plaats. 'Deze instruc

tie wordt verplicht gesteld door de verzekering',

legt veiligheidskundige Huib Scheffers uit. 'De

verzekering stelt dat 10% van de werknemers in

een bedrijf op de hoogte moet zijn van de wer

king van kleine blusmiddelen. Maar daarnaast is

deze instructie natuurlijk ook een goede invulling

van de ARBO-wet. '



Ingezonden brief
(de inhoud van een ingezonden brief valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie)

Ouderen in het bedrijf;
Een taak voor de werkgever!

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

verplicht de werkgever een beleid te voeren

gericht op de arbeidsrisico's binnen de orga

nisatie. Hierbij moet hij zorgen dat de

arbeidsomstandigheden (belasting) van zijn

werknemers zodanig zijn dat deze hun werk

een arbeidsleven lang met (zeker toch enige)

arbeidsvreugde kunnen volhouden en bij de

pensioengerechtigde leeftijd met een zodanige

conditie het bedrijf verlaten dat zij nog lang

van het pensioen kunnen genieten.

Om dit te realiseren moet perio
diek worden beoordeeld of de

betrokkene nog op dit spoor zit

Veiligheidskundige Renny van den Heuvel.

en er geen roofbouw plaatsvindt.
Hierbij is <;Jeinbreng van de
medewerker zelf van groot

belang. Hij/zij voelt het beste of
er fysiek signalen zijn voor over
belasting door werk en/of privé-

omstandigheden. Maar ook de
baas moet hiervoor oog hebben.
Medewerkers die op hun tenen
moeten lopen, zijn mogelijk
binnen enkele jaren probleem
gevallen.

Vijftig-plussers
Het valt mij op dat, ook in het
bedrijf waar ik nu werk, steeds
meer medewerkers bij het berei
ken van de SO-SS jarige leeftijd
zich gaan 'bezighouden' met het
stoppen met werken. De eerste
reden hiervoor zou kunnen zijn
dat deze groep al veel 'oudere'
collega's voor de pensioenge
rechtigde leeftijd heeft zien ver
trekken om redenen als VUT,

WAO of reorganisaties. Kennelijk
stelt men zich dus bewust of

onbewust in op vroegtijdig
vertrek.

Een tweede reden is het gevoel
van vervreemding. Dit wordt
gevoed door het gevoel niet
meer te passen in de organisatie.
De organisatie verandert in snel
tempo door toenemende digitale
technieken, verplaatsing van
arbeid naar het buitenland, grote
aandacht voor jonge (vaak hoger
opgeleide) nieuwe medewerkers,
tempoverhogingen, vele beleids
wisselingen en fusies. Mijn erva
ring is dat vele ouderen dit op
een afstand aan zich voorbij zien

gaan. Ze missen de trein en heb
ben er kennelijk ook geen kaartje

voor gekregen van het manage
ment.

Een vergeten groept
Ja, want er zijn weinig bedrijven
die een ouderen beleid voeren.

Hier moet in geïnvesteerd wor
den. Het management moet
'ouderen-beleid' ontwikkelen. Dit

beleid moet gericht zijn op het
belastingsmodel en leiden tot
creatieve oplossingen, zowel op
groeps- als op individueel niveau.
Zo kan het voor een oudere

medewerker nodig zijn de werk

belasting te verminderen, door
hem/haar bijvoorbeeld bijscholing
te geven, korter te laten werken,
de functie aan te passen, (meer)
mentor taken te geven of zelfs
vervroegd te laten stoppen met
werken. Deze extra aandacht

heeft als bijkomend voordeel dat

de mede-..yerker het gevoel blijft
houden nuttig te zijn voor het
bedrijf en daardoor niet of min
der afdwaalt naar demotivatie.

Vervroegd stoppen met werken
dient echter onder bijzondere

omstandigheden tot de mogelijk
heden te behoren, het mag ech

ter geen automatisme zijn. Om
dit beleid te kunnen formuleren

en in te vullen in de organisatie
moet eerst de werkgever wor

den geïnteresseerd. Het behou
den van een ervaren en gemoti
veerde werknemer is gunstig
voor de bedrijfsvoering. Ik kan
me zelfs voorstellen dat de werk

gever externe deskundigheid
inhuurt om ouderen in het

bedrijf continu te begeleiden. De
een zal meer begeleiding nodig
hebben dan de andere, dus zorg

op maat. Een gat in de markt
voor de arbodiensten?

Renny van den Heuvel

Wilt u reageren op deze ingezon

den brief, zendt dan uw reactie

naar de redactie van In Beeld (de

adresgevens vindt u in het colofon

op de achterzijde).



Gevaarlijk afval in RAF-kelder en RU-p
Iedereen op onze plant is, als het goed
is, bekend met het milieuzorgsysteem.
Een belangrijk onderdeel van dit
systeem is de wijze waarop de mede
werker met (gevaarlijk) afval om moet
gaan. Herman Jonker, milieucoördinator
bij DCE, was dan ook hogelijk verbaasd
toen hij onlangs in de kelder van
gebouw RAF een pallet aantrof met
daarop een grote verscheidenheid aan
afval waaronder ook gevaarlijke stoffen
als fotolak, ontwikkelaar en zilverpoeder
(zie foto). 'Het toeval wilde dat ik in
diezelfde week ook geattendeerd werd
op twee blauwe kunststof vaten die op
RU-parterre waren achtergelaten', ver
telt de milieucoördinator. 'Op deze 60
liter vaten stond geen enkele verwijzing
naar de inhoud. Onderzoek van onze

bedrijfschemisch assistente Yvon Hoeks
wees echter uit dat het hier een gevaar
lijkgoedje betrof.'

Met de hulp van Yvon Hoeks is de zaak
inmiddels opgelost. Aan de hand van de
inhoud van de vaten wist zij de 'eigena
ren' eenvoudig te achterhalen. 'We heb
ben het vervolgens aan de milieu
managers van de betreffende divisies
overgelaten om de betrokken personen
op hun verant
woordelijkheden
te wijzen', aldus
Jonker. 'Ik hoop
wel dat dit in de
toekomst niet
meer voor zal
komen. En dat
men niet wist
wat met het afval
te doen, klinkt
niet erg geloof
waardig. Op
diverse plaatsen
hangt de blauwe

afvalwijzer waarop ook de procedures
voor de afvoer van gevaarlijke stoffen
staan vermeld. Daarnaast kunnen alle

medewerkers voor meer informatie op
het LAN-netwerk terecht. Voor PTE-ers

op y:\DCE\milieu en de overige mede
werkers op r:\DCE\milieu.'

Vak-kanjer Centrale Werkplaats in het zonnetje gezet

Vlnr:Jacques Renders, Wout Toemen, Betsy Toemen,
Cor van Otter/oo, Lisette van Tol en Ad Habraken.

27 oktober jJ. ontving Instrumentmaker Wout

Toemen (Centrale werkplaats) een geldprijs,

oorkonde en bloemetje als genomineerde van de

Ir. Noordhofprijs. De Ir. Noordhofprijs is een ini

tiatief van de stichting Bevordering Vakmanschap

en wordt elk jaar uitgereikt aan de beste vak

mannen uit de regio Zuid-Oost Brabant. Wout

Toemen was dit jaar één van de 24 genomineerde

personen. Hij is door Ad Habraken (manager

Centrale Werkplaats) aangedragen als kandidaat

vanwege zijn inzet en vakmanschap in de werk

plaats. In de 31 jaar dat Wout Toemen bij Philips

werkzaam is, groeide hij uit van fijnbankwerker

tot deskundige op het gebied van wikkelmallen.

door Anke Bisschops

Toemen vervult de rol van vraag
baak zowel voor de ontwikkelaars
van de wikkelmallen als voor de

ontwerpers van de deflectie unit.
Door zijn organisatietalent is hij
ook de regelaar in de Centrale

Werkplaats. Hierbij is hij sterk
afhankelijk van de samenwerking in
de groepen. Wout geeft dan ook
aan dat zijn nominatie voor een
belangrijk deel te danken is aan
zijn collegae.

Persoonlijke
presentatie
Iedere genomi
neerde mocht

zijn vakmanschap
presenteren in
een stand. Ook

kreeg men de
gelegenheid voor
een korte

presentatie. Na
enkele toespra
ken van onder
andere de heer

Blankers (voorzitter Federatie
Metaal & Electro) was het tijd om
de genomineerden extra in het
zonnetje te zetten.
Frans Bastiaanssen, directeur van
de Philips Machinefabrieken,

overhandigde de oorkonde,
bloemetje en geldprijs na elke
genomineerde vakman persoonlijk
te hebben toegesproken.
Uiteindelijk werden uit de drie
categorieën Metaal, Bouwen

Overigen, drie winnaars bekend
gemaakt die een bronzen beeldje
ontvingen. Iedereen blonk op zijn
vakgebied uit en het was voor de
jury erg moeilijk om een keuze te
maken.



Jan van Nes halve eeuw in de ban van de raket
Ontwikkelaar als Ruimtevaart-specialist

Redactiesecretariaat Iris van Gestel RAU I, 88743

j

maan gaan. Maar vooral de lange

reis naar de rode planeet. Het
lange verblijf aldaar en de reis

terug vraagt extreem veel van de

astronauten die zo'n twee jaar op
elkaars lip zitten. Hij gaat zich in de

toekomst onder meer buigen over
de oplossing van dit probleem.
Samen met de andere leden van

de Mars Society waar hij tevens lid
van is evenals van de Nederlandse

Vereniging voor Ruimtevaart. De
nodige inspiratie vindt hij onder
meer in de science fictionboeken

die hij verslindt. Favoriet is 'de
nachtlamp' van Jack Vance.

Lancering van de 'Cooperation' op

La Courtine in Frankrijk. De Fransen
bouwden de bovenste en NERO de

onderste trap van deze 2-traps raket.

Nes is er niks mooiers dan dat.

Zijn grootste belangstelling gaat nu

uit naar Mars. Niet vanwege de
speciale eisen waar de raketten
aan moeten vodoen. Dat komt

ongeveer overeen met die naar de

Rode planeet
Heden ten dage is van Nes nog
altijd actief in de ruimtevaart. In

de NERO bekleedde hij jarenlang
de functie van algemeen project

leider. Met zijn huidige werk is dat
echter niet te combineren. Als hij

straks op I september met pen
sioen is, dan gaat hij zich helemaal

wijden aan zijn hobby. Volgens Van

jonge van Nes aan de slag met zijn

experimenten waar met name zijn
moeder niet altijd even blij mee
was. Eenmaal kwam een rollend

en rokend gevaarte onder moe

ders' wasgoed tot stilstand.

Waardering NASA
Zijn producten namen echter

steeds professioneler vormen aan.

Bovendien werden de projecten

die in verenigingsverband tot
stand kwamen veelomvattender.

De allermooiste waardering kre
gen van Nes en zijn verenigingsle
den toen vanuit de NASA waarde

ring kwam. NERO was, samen met
twee andere verenigingen in

Brazilië en Amerika, volgens NASA
de beste raketbouwvereniging ter
wereld. Een opsteker van formaat.

Dit had tot gevolg dat NASA de

betreffende verenigingen een aan
bod deed om experimenten te
bouwen die dan met de shuttle

omhoog mochten. Prachtig
natuurlijk maar niet te combine

ren met werk bij Philips. Het bleek

ook dat bureaucratie een grote

rol speelde in dit soort projecten.

Dit deed hem van dit aanlokkelijke
aanbod afzien. Van Nes: 'Ik ben een

echte teamplayer, maar wil wel

graag direct invloed kunnen uitoe
fenen op het eindresultaat. In zo'n

formele organisatie ligt dat niet zo
eenvoudig.' Dus echt spijt heeft hij
niet, maar het had wel mooi

geweest kunnen zijn.

Ook aan de samenwerking met
Fokker en de Nederlandse

Springstoffabriek waar hij een
raketmotor voor ontwikkelde,

bewaart hij goede herinneringen.

'Je kunt zeggen dat de serie artike
len van Von Braun in Colliers

1950-195 I mijn hele leven
beheerst heb

ben', aldus Jan
v<!-nNes. In de

jaren daarna
werd ook de

Spoetnik gelan
ceerd en kon

heel de ruimte

vaart zich ver

heugen in een

warme belang

stelling.
In het ouderlij

ke huis ging de

Jan van Nes, senior ontwikkelaar

bij de PPD.

De liefde voor de ruimte vatte bij Jan van Nes,

senior ontwikkelaar bij de PPD,post toen hij een

serie artikelen van Werner von Braun los. Deze

artikelen over reizen noor de maan, om de aarde

en noor Mors lieten de jonge Bosschenaar niet

meer los.

Een paar maanden loter, hij is don pos elf jaar,

bouwt hij zijn eerste zelfbouw raket. Zeven jaar

daarna en vele experimenten verder, richt hij de

NEderlandse vereniging voor Raket Onderzoek

(NERO) op. Deze club die tot op heden een

actief bestaan leidt, bestaat vooral uit amateur

raketbouwers.
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