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Geboorte LG.Philips Displays feestelijk gevierd

Dankzij fusie marktleider televisiebuizen

Grootste buizenfabrikant
ter wereld
Een van de hoofdpunten is dat

dankzij de fusie LG.Philips Displays
de grootste buizenfabrikant is op
het gebied van televisiebuizen

(CPT), met een marktaandeel van
maar liefst 26%. Ook op de
monitorenmarkt (CDT) is de

nieuwe onderneming met even
eens 26% de grootste speler.

Brouwer signaleerde verder dat
de managementposities gelijk
verdeeld zijn tussen LG en Philips.

Dat de posities van CEO, CTO,

Marita Vandermeu/en en Wim Brouwer proosten op de nieuwe onderneming.

het nieuwe bedrijf dan 'Let's make

things better'. Brouwer lardeerde

het officiële presentatiemateriaal

met een aantal eigen sheets waar
door zijn gehoor bestaande uit
PPD'ers, GDE'ers en F!T-mensen

het verhaal op de eigen situatie

toegespitst kregen. Hij ziet de
fusie als een uitgelezen individuele

kans om zowel persoonlijk als
professioneel te groeien. Om er in
deze moeilijke tijden een succes

van te maken, formuleerde hij als

gezamenlijke uitdaging.
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PPD manager Wim Brouwer liet

's ochtends tijdens zijn presentatie

in een volle uitverkochte Philipshal
van het Evoluon weten blij te zijn

met de nieuwe slogan 'Look at
the future'.

Volgens de PPD manager dekt

deze formule beter de lading van

Twee winnaars bij lokale QIC-finale

Dit keer elf 40-jarige jubilarissen
Ontwerpersduo wint PPD Innovation
Award

Korea-specialist Priscilla van der Linden

TCC Manager Sieger Swaving
TPI blijft in ontwikkeling

Donderdag 5 juli stond de gehele dag in het teken van de geboorte van LG.Philips

Displays. De medewerkers van PPD, GDE en F!T woonden 's ochtends in het Evoluon

de feestelijke bekendmaking bij. De medewerkers

van de PTE, Hulp- en Stafdiensten en

Headquarters waren 's middags van de partij.

De medewerkers van de CGF ontbraken in het

Evoluon. Het ploegenschema maakte het

onmogelijk met z'n allen tegelijk in het Evoluon

aanwezig te zijn. Voor hen was in de kantine op

RA tijdens een ochtend-, middag- en avondsessie

een feestelijk programma opgesteld.

C>
C>
C>

C>
C>
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Het managementteam van de nieuwe onderneming.

Vlnr.:Jim Smith (MD Europa), KJ. Lee (CFO),Aart van Gorkum (CTO),

J.D. Choi (MD Asia Pacific), S.P. Koo (Dep. CEO & COO), K.S. Cho (CSO),

PhiliPpe Combes (CEO), Guy Leborgne (CSMO), Y.Y. Park (MD Greater China)

en Cor Saris (MD Americas).

Onlangs is bekend gemaakt dat PhiliPpe Combes (CEO) afstand heeft gedaan

van zijn functie. Zijn opvolger is Andreas Wente.

PTE-manager en PPD-manager
door oud Philipsmensen worden
bezet, stemde hem tevreden. Een

In een volle Philipshal luisteren de medewerkers

aandachtig naar de verschillende sprekers.

van de zaken die zullen verande

ren is dat het nieuwe bedrijf niet
in guldens of euro's rekent maar
in dollars. Dit zal overigens niet
leiden tot salarisverhogingen, aldus
de presentator die zich voor de
gelege~heid had gestoken in een
speciaal LG shirt en cap.

Klant centraal
Brouwer lichtte de sterke punten
van beide ondernemingen toe. Zo
is LG sterk in CDT en Philips in
CPT. 'LG kan veel van ons leren

op het gebied van software en wij
van LG hoe we excellente fabrie

ken kunnen opzetten. Wij zullen
sneller beslissingen moeten leren
nemen, innovatief sterker worden

op het gebied van producten,
technologieën, manufacturing en

Beste Lezer,

Heeft u flink van de vakantie genoten en die dingen gedaan die u
wilde doen? Dan heeft u waarschijnlijk weer voldoende reserves
opgebouwd om er een jaar tegen aan te gaan.
Misschien heeft u onderweg, op de camping of elders nog leuke
ideeën opgedaan om cursussen te gaan volgen, te gaan sporten
of om andere leuke bezigheden te gaan doen die het leven zo
prettig inkleuren.

Als dit allemaal inmiddels weer achter de rug is, gaan we weer
over tot de orde van de dag. En laten we hopen met veel
uitdagingen in plaats van problemen.
Zoals u zult merken, hebben we weer interessante kopij voor u
verzameld zoals de geboorte van LG.Philips Displays die we met
z'n allen feestelijk hebben gevierd.
We moeten de oude en kennelijk uitgewerkte slogan om de
dingen beter te maken vergeten, want we gaan nu naar de
toekomst kijken. Maar met kijken alleen kom je er niet er wordt
van ons ook nog iets verwacht.

Respecteer elkaars cultuur zou mijns inziens ook een goede
slogan zijn.Voor zover we dat al niet doen, gaan we daar nu hard
aan werken.

Verder wensen wij u veel leesplezier en vergeet niet:
'Look at the Future'.

Frans Sanders

business processen. Daarnaast zal
de nodige aandacht geschonken
moeten worden aan partnership.
Zowel tussen collega's onderling,
tussen de verschillende culturen

als tussen de beide bedrijven.'
Brouwer stelt dat de fusie eisen

stelt aan 'ons' gedrag. Zo zal de
klant meer dan ooit centraal
moeten staan. 'Alles wat we doen

moet in het belang van de klant
zijn.' Hij ziet het als een positief
iets dat het nieuwe bedrijf een
eigen verlies- en winsFrekening
heeft. 'Gaat het goed dan zijn alle
credits voor ons en gaat het
slechter, dan kunnen we dat niet

ergens anders weghalen. Als er

daarnaast sprake is van empower
ment van de medewerkers, waar
bij er binnen de gegeven kaders
een eigen invulling wordt gegeven

,.,. utfi

JooP Nagelkerke spreekt namens
de OR.

aan de taken, en de verschillende

culturen elkaar respecteren, dan
kan het niet anders dat wij
nummer I op de wereldranglijst
blijven.'

OR ziet positieve kant joint
venture
OR-lid JooP Nagelkerke schetste
in een helder betoog hoe de
ondernemingsraad van de BG
DCE tot haar positieve advies
kwam vanaf de officiële adviesaan

vraag op 7 december vorig jaar. Er
werd een werkgroep in het leven
geroepen en een speciale website
geopend voor vragen. Deze werd
bij herhaling gefrequenteerd en

met name voor vragen op arbeids
voorwaardelijk gebied aldus het
OR-lid.

Als positieve elementen in de
fusie ziet de OR de kansen die

een wereldleiderpositie en een
wereldstrategie met zich mee
brengen. Verder is de OR het
erover eens dat CRT een sterke

troef is in display. Ook onderkent
de OR het belang dat gehecht
wordt aan een centrale 'first of a

kind' ontwikkeling.
Nagelkerke hield zijn verhaal
zowel in de Central Gun Factory
als in het Evoluon. Naast alle posi
tieve geluiden liet hij namens de
Ondernemingsraad weten het te
betreuren dat de LFD-activiteiten

na de fusie worden gestaakt.



De CGF heeft op deze dag haar eigen programma.

Het management achtte dat wel
zo veilig in verband met de machi
nes waarmee wordt gewerkt.
Bovendien was er voor iedere
medewerker een T-shirt met het

nieuwe logo, een champagneglaasje
en een blikje met snoepjes.

Want de

PPD'ers,
GDE'ers en
F!T-mensen

kregen eerst
koffie en gebak,
een glaasje
champagne
alsmede een
lunch. Toch

hebben volgens
Karel Arbouw,
die voor de cate

ring had gezorgd, de mensen die
's middags te gast waren, waaron
der de PTE, Hulp- en Stafdiensten
en Headquarters niks tekort
gehad. In calorieën en in geld
stemt het overeen.
Alleen de medewerkers van de

Central Gun Factory hebben in
plaats van een glaasje champagne
een glaasje vruchtensap gekregen.Na affoop is het goed borrelen.

Niemand tekort gedaan
Gebak, champagne, luxe broodjes
en borrelhapjes het was er alle
maal op 5 juli.Wie het programma
van tevoren had gezien zou
denken dat hij het best bij de
ochtendsessie aanwezig kon zijn.

Lokale Q/C-finale OCf levert twee winnaars op
De lokale finale van de jaarlijkse Quality Improvement Competition (QIC) van Display Components
Eindhoven vond dit keer niet plaats binnen de eigen stadsgrenzen, maar in een lommerrijke locatie in
het Belgische Houthalen/Helchteren. Quality Event Manager Marita Vandermeuien zorgde weer voor
een perfect georganiseerde dag. Na de presentaties van de verschillende QIC-teams konden de deel
nemers zich uitleven met pointballschieten gevolgd door een heerlijk diner met een optreden van een
Griekse dansgroep. Na het diner vond de bekendmaking plaats van de twee teams die eind augustus
naar de Dutch Area Finale in Lanaken gaan. Van de acht deelnemende teams waren dit de winnende
teams: 'Short Circuit Protectors' en 'In-Line-Fritting'.

Team 'Short Circuit Protectors' pakt kortsluitingsprobleem aan
Tijdens de productie van spoelen treedt tijdens het 'bakproces' in een aantal van de

gevallen kortsluiting op. Deze kortsluiting in de spoel is probleem 'numero uno' voor

alle Deflectie Unit fabrieken van Display Components. 'Jaarlijks betekent dit een

kostenpost van 10 tot 12 miljoen Euro " leggen Louis Wouters en Hans Piek, beiden

proces technoloog DU-ontwikkeling bij de PPD, uit. 'Om deze kortsluiting drastisch

terug te dringen, hebben we in februari van dit jaar het verbeterproject "Short

Circuit Protection System" opgestart. Aan dit team nemen drie PPD-ers, twee

PTE-ers en twee medewerkers van de Deflectie Unit fabriek in Washington (UK)

deel. Met dit team zijn we erin geslaagd in zestien weken tijd een automatisch

beveiligingssysteem te ontwikkelen dat in staat is het aantal kortsluitingen terug te

dringen van 1,5 naar 0, I%. Dit positieve resultaat leverde ons team behalve een hoop

voldoening ook de overwinning tijdens de lokale QIC-finale op.'

Het 'bakken' is een zeer nauwkeu

rig proces. In 0,6 seconden tijd
wordt een zeer hoge stroom door

de wikkeldraden van de spoel
gestuurd. Hierdoor smelt de plak
laag rond de draden en plakken de

draden aan elkaar. 'Hierdoor ont

staat een compacte spoel', legt
Piek uit. 'Wanneer tijdens dit
proces kortsluiting optreedt, kan
niet alleen de spoel maar ook de
mal beschadigd raken. En wanneer
reparatie van de equipment nood
zakelijk is, heeft dit een urenlange
stilstand van de machine tot
resultaat.'

Meten draadbeschadiging
Kortsluiting treedt op wanneer de
draad beschadigd raakt of van
slechte kwaliteit is. Beschadigingen
aan de draad zijn volgens PPD-er
Louis Wouters niet te voorkomen.

'Uit testen die we hebben gedaan
is gebleken dat er 257 mogelijke



oorzaken kunnen optreden waar
door de draad beschadigd kan
raken. Omdat het voorkomen van

beschadigingen dus vrij moeilijk is,
heeft ons team een "short circuit

protection system" ontwikkeld.
Hiermee meet de machine auto
matisch voordat de bakstroom

wordt gestart, of er sprake is van
een draadbeschadiging.Als deze
meting onder een bepaalde waar
de uitkomt, wordt het bakproces
niet in gang gezet. Een eventuele
beschadiging van de equipment
wordt hierdoor voorkomen.'

'Proefdraaien' met de presentatie, v/nr.: Cor v. Loon,
Toon Vervaart, Steve Dunn en Hans Piek.

Eenvoudig rekenmodel
Het uitvinden van wat er precies
gebeurt wanneer er kortsluiting
optreedt, kostte de projectleden
het meeste tijd. 'Toen we erin
geslaagd waren dit met de hulp
van de PTE in kaart te brengen,
hebben we in Excel een reken-

programma gemaakt waarin de
operator eenvoudig de proces- en
spoelparameters kan ingeven', legt
Wouters uit. 'Hier rolt vervolgens
een bepaalde referentiewaarde uit.
Als veilige referentiewaarde heb
ben we 85% in het rekenmodel

ingevoerd. Als de meting, onder de
door het model berekende waar

de komt, wordt het bakproces
niet in gang gezet.'
In het nieuwe beveiligingssysteem
kan voor elk type spoel afzonder
lijk de referentiewaarde worden
bepaald. 'In de bestaande beveili
gingssystemen gold voor alle
spoelen dezelfde waarde', legt Piek
uit. 'Deze lag hierdoor vaak hoger
dan noodzakelijk was met meer
uitval tot gevolg.'

Gigantische kostenbesparing
De fase van Technische Feasability
heeft het systeem inmiddels met
glans doorstaan. In september
wordt door middel van een proef
in Washington de Industrial
Feasability getest. Wouters en Piek
hebben er alle vertrouwen in dat

deze proef zal slagen. 'Wanneer
dit inderdaad het geval is, wordt
het systeem vrijgegeven en kan
het in alle fabrieken worden inge
bouwd. Dit inbouwen is net als de

bediening van het systeem een
fluitje van een cent.'
Het door het projectteam ontwik
kelde beveiligingssysteem betaalt
zich volgens het tweetal in zeer
korte tijd terug. 'We hebben

berekend dat we door de uitval

terug te brengen van 1,5 naar
0, I% de ontwikkelings- en investe
ringskosten in twee weken zijn
terugverdiend. Maar naast deze
geldelijke besparing is de bespa
ring in ellende voor de fabrieken
misschien nog wel belangrijker.'

Vol vuur
Voor de jury van de Quality
Improvement Competition was
deze forse kostenreductie een van
de redenen om het team 'Short
Circuit Protectors' als winnaar aan

te wijzen. Maar ook de relatief
eenvoudige oplossing van een
groot probleem leverde het team
de nodige punten op. Wouters en
Piek zijn van mening dat ook het
enthousiasme van de teamleden

aan hun overwinning heeft bijge
dragen. 'Onze klant Steve Dunn
van de IPSC Washington stond
echt vol vuur ons project te
promoten, dat moet wel indruk op
de jury hebben gemaakt.'
Voorspellingen over de uitslag van
de Dutch Area Finale in Lanaken

durven ze nog niet te doen. 'Het
zou natuurlijk fantastisch zijn als
we naar de Europese Regionale
Finale in Athene mogen. Maar als
dat niet lukt, is het toch een hele
leerzame ervaring geweest. Het
samen als team ervoor gaan is
leuk, maar ook aan anderen kun
nen laten zien waar je mee bezig
bent, maakt de deelname meer
dan waard.'

Team '/n-Line-Fritting' scoort met nieuwe plakoven
Een flinke kostenbesparing, snellere productietijd en betere product performance.

Dat zijn de belangrijkste voordelen van de nieuwe plakoven waarmee het achttien

man tellende team In-Line-Fritting (ILF) tijdens de lokale QIC-finale op de tweede

plaats eindigde. In een jaar tijd wist het PTEIPPD-team een geheel nieuwe plakoven

te ontwerpen, te bouwen en productieklaar te maken. Deze maar liefst 270 meter

tellende oven is eind augustus in het Tsjechische Hranice opgestart.

In een plakoven worden de conus
en het scherm onder hoge tempe
raturen op elkaar geplakt. De
plakoven die tot nu werd gebruikt,
heeft volgens Harm de Bruin,
Process Manager Cone/Tube PTE,
drie belangrijke nadelen. 'In deze
oven staan zes rijen producten
naast elkaar opgesteld. Deze

indeling maakt het heel moeilijk
om alle producten eenzelfde tem
peratuur te geven. Dit wordt nog
verder bemoeilijkt door de grote
gaten aan de voor- en achterzijde
van de oven, die zorgen voor de
nodige tocht. Bovendien rusten de
producten in de bestaande plak
ovens op een mat, die op haar

beurt weer op een stalen onder
steuning rust. Hiertussen stapelt
het vuil zich op, met alle nadelige
gevolgen van dien. Het derde
nadeel tot slot heeft betrekking
op het ongecontroleerd spoelen
van de ballon. De ballon wordt

gespoeld met vervuilde ovenlucht,
wat niet optimaal is voor slump
performance (slump is het
inzakken van de kathodestroom in

een in werking zijnde buis). Ook
kunnen er losse-deeltjes in de buis
terechtkomen. Dit laatste heeft

een negatieve invloed op de hoog
spanningsvastheid performance.



De deelnemers van de twee winnende teams, vlnr.:Toon Vervoort (PTE),

Cor van Loon (PTE), Hans Piek (PPD), Louis Wouters (PPD), Steve Dunn

(Washington/UK), Ad Bertens (PPD), Harm de Bruin (PTE),

Guus Boshouwers (PTE) en Roger Schmitz (PPD).

Voordelen ILF

In de nieuwe plakoven worden
deze nadelen stuk voor stuk

ondervangen. 'Om een beter
warmtetransport in de oven te
realiseren, zijn de producten niet
meer in zes rijen, maar in één rij
(inline) geplaatst', legt Roger
Schmitz, senior technologie
projectleider Glass Design en

In de nieuwe plakoven is het transportsysteem buiten de

oven geplaatst.

Processing PPD, uit. Door deze
in-line-opstelling bevat de oven
ook kleinere openingen waardoor
minder tocht optreedt. Daarnaast
is het transportsysteem nu buiten
de oven geplaatst. Hierdoor treedt
minder vervuiling in de oven op
en zijn we in staat de ballon
gecontroleerd, dus met schone
lucht van buitenaf, te spoelen.'
Maar de nieuwe oven heeft vol

gens de PPD-er nog twee belang
rijke voordelen. 'Een tijdwinst van
I0% tijdens het productieproces
en 2,5 tot 3 keer minder uitval als
gevolg van "frit on screen"
(neerslag van glasemaile op het
scherm).'

Positieve testresultaten
Aan het ILF-project werkte een
groot aantal partijen mee. Naast
de PTE en PPD waren dat TNO,
Gemco, CFT en de IPC Aken.

'TNO stelde de designrules voor
de nieuwe oven op, op basis van
de door de PPD opgegeven func
tionele specificaties van het
"frit-proces",' vertelt De Bruin.
'De firma Gemco in Son heeft
vervolgens aan de hand van deze
designrules een prototype van één
zone gebouwd en CFT tot slot
heeft een flush-unit ontworpen
om de ballon met lucht van buiten

de oven te kunnen spoelen.' 'Toen

de temperatuurmetingen in het
prototype een positief resultaat
opleverden, hebben we vervolgens
bij de IPC in Aken aangeklopt',
vervolgt de PTE-er. 'Dankzij de
hulp van Productiemanager Jens
Hauffen konden we in deze IPC

een mini ILFvan 50 meter lengte
bouwen.' Deze proefoven bestond
uit 22 zones en 100 productdra
gers. Om de door de PPD opge
stelde functionele specificaties van
deze oven te testen en de product
performance te garanderen, werd
eerst een kleine serie van 400

producten gemaakt. Deze produc
ten zijn uitgebreid getest op onder
andere veiligheid, levensduur en
helderheid. En met een positief
resultaat. Vervolgens zijn nog eens
10.000 buizen geproduceerd en
getest. 'Op basis van deze resulta
ten en een risico-analyse is in
november jl. besloten met de
nieuwe plakoven door te gaan.
Wel zijn nog enkele kleine aanpas
singen uitgevoerd', aldus Schmitz.
'Zo heeft de PTE gezorgd voor
een redesign van de f1ush-unit en

is onder in de oven nog een extra
verwarming aangebracht. Ook
heeft de PTE de aanstuurelektro

nica nog verder verbeterd
waardoor de verwachte "slump
performance" ook daadwerkelijk
verbeterde.'

Forse kostenbesparing
De nieuwe plakoven is qua investe
ringen 50% duurder dan de tradi
tionele oven. 'Maar deze kosten

verdienen we naar verwachting al
snel terug', aldus De Bruin. 'We
hebben een jaarlijkse besparing van
750.000 Euro berekend en daarin

is zelfs nog niet de 10% snellere

productietijd meegenomen.'
De jury was tijdens de lokale
QIC-finale zichtbaar onder de
indruk van de vele voordelen van

de nieuwe plakoven. Behalve op
het sterk innovatieve karakter van

het project, scoorde het team ook
hoog op de goede samenwerking
tussen de PPD, PTE en Aken en
het feit dat er optimaal gebruik
werd gemaakt van kenniscentra als
TNO, CFT en Gemco. Tot slot
leverde de snelheid van innovatie

en de forse kostenbesparing het
ILF-team de nodige punten op.

Combinatie thermische
processen
Eind augustus is de eerste nieuwe
plakoven met een capaciteit van
honderddertig 32"WSF-buizen per
uur in Hranice in productie
gegaan. In Hranice is inmiddels een
tweede lijn in aanbouwen ook de
IPC's in Mexico en China krijgen
binnenkort een moderne oven. De

activiteiten van het projectteam
zijn hiermee echter nog niet
beëindigd. 'We zijn nu bezig om

met deze oven nog een aantal
stappen verder te gaan', vertelt
PPD-er Schmitz. 'Op dit moment
onderzoeken we samen met de
PTE of we in deze oven het

bestaande fritting-proces kunnen
combineren met de thermische

processen "sealing-in" (insmelten
kanon) en "pompen" (vacuum
maken).Als dit lukt, levert dit een
verdere besparing in procestijd,
doorlooptijd en kosten op.
Daarnaast werkt de PPD aan een

optimalisatie van de f1ushtechniek
om zo een nog betere "slump
performance" te bereiken.'



Na de zomer maar liefst 11 jubilarissen
Zo vlak na de vakantie beginnen met je loopbaan is blijkbaar een goed tijdstip om je 40-jarig jubileum
te halen. In augustus en september jubileren maar liefst elf LG.Philips Displays medewerkers.
Een aantal van hen noemt In Beeld met naam en toenaam.

Piet Scholten: Manier van werken en organisatie sterk veranderd (11.09)

Piet Scholten is

Equipment Manager
bij de PTE in de
sectie Mask Gun.

Na zijn vakopleiding
als instrumentdraai

er begon hij in de
machinefabriek in

de toenmalige pro
jectorenwerkplaats.
Hij bleek zijn vak
goed te verstaan. Bij

de nationale en internationale

beroepenwedstrijden in 1964

behaalde hij in zijn vakgebied
respectievelijk de eerste en twee
de plaats. Naast zijn werk volgde
hij jarenlang de avondschool.Als hij
in 1972 wordt gedetacheerd bij
het Natlab. komt hij voor het eerst
in aanraking met beeldbuizen. Twee
jaar later stapt hij dan over naar
de bedrijfsmechanisatie van beeld
buizen. In deze organisatie heeft hij
verschillende functies en werkloca

ties doorlopen. De manier van
werken en ook de organisatie
opzet is de afgelopen jaren volgens

de jubilaris sterk veranderd. Het
belangrijkste verschil is volgens de
jubilaris de overgang van bijna
geheel selfsupporting naar een
zeer sterke ondersteuning door
externe engineeringsbureaus en
machinefabrieken. Hij verwacht dat
de samenwerking met LG in de
toekomst ook tot de nodige
veranderingen zal leiden. Na zijn
pensionering zal Scholten die
sportief actief is zich vooral toe
leggen op zijn grootste passie: het
zeezeilen op zijn eigen zeiljacht.

Jan van Hedel: Manusje van alles is een 'contente' mens (21.08)

Jan van Hedel
begon 21 augustus
1961 als fitter/plaat
werker bij Philips
op Strijp I.Als kind
uit een gezin van
12, die op één na
allemaal bij Philips
zijn gaan werken,
was er voor Jan
eigenlijk geen ande
re loopbaan denk

baar. Spijt heeft hij nooit gehad van
deze min of meer gedwongen
"Philips" keuze. 'Maar je moet het

wel zelf leuk maken en houden',
zegt hij. Na een ongeluk met het
voetballen zat hij 9 maanden thuis.
In die tijd wist Wil Donkers hem
te strikken als bouwkundig teke
naar op het beruchte R-complex.
Voor Van Hedel die rechtstreeks

uit de werkplaats kwam, was het
zondagse pak en de stropdas wel
even wennen. Na een aantal cur

sussen werd hij toegevoegd aan de
Technisch Beheer Accommodaties.

Na de Philips crash in 1991 kwam
hij bij de Technische Dienst van
beeldbuizen waar hij opgesteld

werd voor de algehele terrein- en
schoonmaakwerkzaamheden. Ook

kleine opdrachten, zoals verhuizin
gen e.d. werden aan zijn taken
toegevoegd. 'Ik sta trouwens nog
steeds opgesteld als het manusje
van alles,' lacht de jubilaris. 'Zo
beheer ik ook nog een aantal
huurhuisjes.' Lachen doet hij trou
wens graag en veel. Per I juli gaat
zijn afdeling over naar Vastgoed.
Wat de toekomst brengen zal,
weet hij niet. Als het aan hem ligt,
blijft voorlopig alles bij het oude.

Wim Rabelink: Philips is zakelijker geworden (11.09)

Diegenen die nu
jubileren hebben de
goede tijd nog
meegemaakt,
volgens Wim
Rabelink, planner
op de Centrale
Werkplaats. Volgens
hem is de laatste

jaren de mentaliteit
harder en zakelijker
geworden binnen

Philips. 'Dat kan ook niet anders,
anders gaan we naar de knoppen',

stelt de jubilaris. Aan de andere
kant ziet hij ook dat het manage
ment tegenwoordig meer zijn best
doet om de waardering voor de
medewerkers te tonen. De kerst

pakketten die de laatste jaren
worden verstrekt, beschouwt hij
als een stukje waardering van met
name PTE-chef Cor van Otterloo.

De leukste dag bij Philips vond hij
het 75-jarig jubileum. Dat was een
heel gezellige en spontane dag
waarop iedereen vanaf 7.30 uur
met de muziek mee was en

niemand gewerkt heeft. Als slecht
ste dag noemt hij het IDO-jarig
jubileum. Dat is gewoon stilzwij
gend voorbij gegaan.
Na de ambachtschool volgde
Rabelink de verkorte JNO-oplei
ding tot draaier. Als bankwerker
startte hij op de Emmasingel. Zijn
huidige job doet hij nu een jaar of
zeven. Ook Rabelink hoeft zich

niet te bedenken wat hij na zijn
pensioen gaat doen. Tuinieren en
op de kleinkinderen passen.



Wil Beekman: In Tilburg was het gemoedelijker (04.09)

Wil Beekman jubi
leert 4 september.
Als frezer/vonker

verdient hij nu zo'n
tien jaar zijn brood
bij de Centrale
Werkplaats. 'Je
moet toch wat
doen voor de kost',
lacht hij. Na de
leerlingenopleiding
in Eindhoven begon

Beekman als draaier bijVolt in
Tilburg. Het faillissement van Volt
beschouwt de jubilaris als een
zwarte bladzijde in zijn carrière. Bij
Volt ging het er volgens hem veel
gemoedelijker aan toe dan in
Eindhoven. Bijzonder goede
herinneringen heeft hij aan de
Tilburgse Sinterklaas- en kerst
vieringen.Wel is Philips altijd een
goede werkgever voor hem
geweest. Hoewel het de laatste

jaren wel wat minder is geworden,
heeft het 'sociale gebeuren' van
Philips hem altijd aangesproken.
Nu, na veertig jaar vindt Beekman
het echter welletjes. Als hij een
regeling krijgt aangeboden gaat hij
lekker thuiszitten in de vut.Veel

van zijn vrije tijd zal hij dan beste
den aan zijn grote passie: houtbe
werken. En dan geen kunstzinnige
objecten, maar praktische zaken als
konijnenhokken en kozijnen.

Oosten. In Taiwan beleefde

Moonemans een fijne periode.
De verschillende reorganisaties
beschouwt de jubilaris als de
minder prettige kanten van zijn
Philips loopbaan.

makerij. Inmiddels werkt hij al
weer twintig jaar in zijn huidige
functie. Een van de aardigste
belevenissen uit zijn carrière stamt
uit 1986. Hij maakte toen zijn
eerste zakenreis naar het Verre

Laserspecialist
Gerard Moonemans

begon veertig jaar
geleden als instru
mentdraaier in de

Gereedschaps-

Gerard Moonemans:Taiwan was toffe periode (28.08)

.•. \

Wim Reede: Alleen aardige zaken in herinnering (04.09)

Wim Reede heeft

zich binnen Philips
gedurende zijn hele
loopbaan met
financiën bezigge
houden. Veertig jaar
geleden begon hij
in de Bruine Heer
als medewerker
Consolidatie

Corporate

Accounting, die toen nog gewoon
Centrale Administratie heette.

Sinds mei 1994 is hij al Manager
F&A van LG.Philips Displays.
Reede zegt zich van de achterlig
gende jaren louter de aardige
zaken te herinneren. 'Minder

aardige moet je zo snel mogelijk
vergeten,' vindt hij. De jubilaris
combineert zijn jubileum met een
pre-retirement oftewel een ver-

vroegde pensioenregeling. De
komende tijd gaat hij 'even lekker
niets doen' en daarnaast gaat hij
zich wijden aan het verenigings
leven door middel van -hoe kan
het anders- financial support. Ook
heeft de jubilaris het voornemen
om te tuinieren, te fietsen en last
but not least, wat meer aandacht
te besteden aan het thuisfront.

Gerard Hüskens: Direct contact op Nat/ab was goed (21.08)

Gerard Hüskens

viert op 21 augus
tus het feit dat hij
veertig jaar geleden
bij Philips begon als
medewerker aan de

Stirlingmotor op
het Natlab. Hier

beleefde de jubilaris
zijn leukste tijd. Op
de eerste plaats
omdat er direct

contact was tussen alle mede

werkers en de leiding.Als tweede
reden voert hij aan dat er een
enorme vrijheid van werken was
en alles kon. 'Er was geld genoeg',
herinnert de jubilaris. Ook ervoer
hij de directe betrokkenheid van
Frits Philips die zich geregeld op
de werkvloer vertoonde, als een
geweldige stimulans. Maar ook in
het algemeen gesproken waren
indertijd de sociale contacten

beter dan nu het geval is volgens
Hüskens. De minst plezierige
periode was voor Hüskens de
reorganisatie bij de PTE in 1998
Sinds tweeëneenhalf jaar werkt de
robijnen jubilaris als medewerker
OU-Model shop op RAF 4 .Voor
de toekomst heeft Hüskens maar

één grote wens. Hij hoopt zijn
pensioen in een goede gezondheid
te halen.



Derde PPD Innovation Award voor Heidrun Steinhauser en RonaId GeIten

Duo bewijst werking Gun Pitch Modulation
in the Gun

Je kan een speld horen vallen als op woensdag 27 juni jl. in het Evoluon de winnaars

van de derde PPD Innovation Award bekend worden gemaakt. Heidrun Steinhauser

en Ronaid Geiten, beiden Electron-Optisch Gun Designer bij de PPD zijn blij verrast

als zij horen dat deze prestigieuze award hen ten deel is gevallen voor hun doorbraak

op het gebied van Gun Pitch Modulation in de Gun. Uit handen van CTO

Components Marino Carasso ontvangen de winnaars de PPD Innovation Award, een

cheque van 2.500 Euro en een speciaal voor dit doel ontworpen beeldje. Voor hun

partners is er een bloemetje en een fles wijn.

Het jonge, dynamische ontwer
persduo heeft volgens Maurits
Smits' (Technology Manager) een
belangrijke doorbraak bereikt op
het gebied van nieuwe kanontech
nologieën. In een voorafgaande film
typeerde Harry Lighthart
(Technology Program Manager)
Heidrun Steinhauser als een posi
tieve, ongedurige en dynamische
persoonlijkheid, die garant staat
voor resultaat. 'Ook leuk om te

melden is dat zij de eerste vrouw
én de eerste buitenlander is die de

Prijswinnaars RonaId GeIten en Heidrun Steinhauser

tonen de gewonnen cheques. CTO Components

Marino Carasso(r) kijkt toe.

PPD Innovation Award heeft

gewonnen.' Ook voor de jongste
winnaar van de PPD Award tot nu
toe, Ronaid Geiten, waren niets
dan lovende woorden. Theo

Keppel (groepsleider EODG)
typeerde hem in dezelfde film:
'Hij is een van de sfeerbepalende
mensen in de groep en altijd
bereid te helpen. Daarnaast is hij
zeer enthousiast en scherp van

geest.' Steinhauser en Geiten zijn
na afloop een beetje beduusd.
'Het was voor ons een volkomen

verrassing', vertellen ze. 'Maar het
leukste vinden we toch dat we

deze prijs met z'n tweeën hebben
gekregen.'

Kostenbesparing
Een week nadat de happening in
het Evoluon heeft plaatsgevonden,
zoekt In Beeld het jonge ontwer
persduo op voor nadere uitleg
over het winnende project. 'We
zijn precies twee jaar geleden met
dit project gestart', vertelt Geiten.
'Voor mij was het mijn eerste pro
ject bij DCE. Het doel van ons
project was het verplaatsen van de
Gun Pitch Modulation (GPM) van
de spoel naar het kanon. In de hui
dige Real Flat buis zijn op de spoel
(deflectie unit) twee extra lenzen
(quadrupolen) aangebracht om te
zorgen dat de elektronen bundels
op de juiste plaats en met de juiste
hoek op het scherm terechtko
men. In ons project hebben we
onderzocht of het mogelijk was
om de GPM van de spoel naar het
kanon te verplaatsen. Hiermee
kunnen de twee extra lenzen op
de spoel vervallen, waardoor je
kunt volstaan met een eenvoudiger
spoelontwerp. Per buis levert dit
naar schatting een besparing van
enkele Euro's op.'

GPM in de Gun
Toen Seyno Sluyterman
(Innovation Award 1999) en
Steinhauser voor het eerst dit idee

lanceerden, zagen haar collega's

weinig heil in haar plannen. 'Zij
vreesden dat door de bewegende
elektronen-bundels in het kanon
de kwaliteit van het beeld te slecht

zou worden.' Vervolgens legt zij
enthousiast uit hoe het door haar

en Geiten ontwikkelde principe
werkt. 'Door de spanning in het
kanon te variëren, kun je de bui
tenste twee elektronen bundels

laten bewegen. Dit bleek inderdaad
te werken, maar leverde in eerste

instantie wel te grote, wazige spots
op met een soort komeetachtige
staart. Wij hebben dit probleem
vervolgens opgelost door de
vormen in de hoofd lens van het

kanon aan te passen en speciale
grids in het kanon aan te brengen.
Dankzij deze wijzigingen in het
kanonontwerp zijn wij er uiteinde
lijk in geslaagd kwalitatief goede
spots op het beeldscherm te
"toveren".'

Niet in productie
Tijdens de Innovation Week toon
den Steinhauser en Geiten het

eerste werkende prototype aan de
bezoekers. 'We hebben veel

enthousiaste reacties gekregen',
vertelt Steinhauser. Toch besloot

Philips onze "uitvinding" niet in
productie te nemen. 'Ons idee was
nog niet voldoende uitontwikkeld
waardoor er aan massaproductie
nog teveel risico's zouden kleven',
legt ze uit.' 'Natuurlijk is dat jam
mer', geeft het duo volmondig toe.
'Maar achteraf gezien vinden wij
het ook een wijze beslissing.'
Ondanks deze tegenvaller, is het
tweetal tevreden met het bereikte
resultaat. 'We hebben een techni

sche oplossing voor elkaar gekre
gen, die niemand mogelijk achtte.
Bovendien zijn we erin geslaagd dit
project ruim voor de afgesproken
tijd af te ronden. En daar zijn we
best trots op.'



Korea-specialist Priscilla van der Linden:

'Cultureel bewustzijn basis voor succesvolle
samenwerking'

Sinds 5 juli is de Joint Venture tussen Philips en LG een feit. Het welslagen van dit

samenwerkingsverband staat of valt volgens Korea-specialist Priscilla van der Linden

met een goede communicatie tussen de Koreaanse en Nederlandse medewerkers.

'Basis voor een goede communicatie is bewustzijn en begrip voor elkanders cultuur.

Dit betekent niet dat de ene partij zich volledig aan de ander aan moet passen,

maar wel dat je rekening moet houden met elkaars gewoonten en gebruiken.'

Van der Linden studeerde
Koreaanse Taal en Cultuur aan de

Universiteit in Leiden. Twee jaar
van haar studie verbleef zij in
Korea. 'Daar heb ik me vooral

geconcentreerd op de Koreaanse
taal, cultuur, politiek en economie.'

Hierna werkte
ze anderhalf

jaar als extern
communicatie

specialist bij
een Koreaans

bedrijf in
Nederland. 'Dit

bedrijf had te
Priscil/a van der Linden kampen met

een zeer hoog
verloop onder de Nederlandse
werknemers. Communicatie

probiemen als gevolg van culturele
verschillen lagen hieraan ten grond
slag', legt Van der Linden uit. 'In het
kader van mijn afstudeerscriptie
heb ik onderzocht of ook andere

Koreaanse bedrijven in Nederland
met dit probleem te kampen had
den. En dat bleek inderdaad het

geval te zijn. Naar aanleiding van dit
onderzoek en mijn kennis van de

Koreaanse cultuur bood Display
Components mij begin dit jaar mijn
huidige baan aan.'

Drie stappen
In samenwerking met onder ande
re het Koninklijk Instituut voor de
Tropen geeft Van der Linden
cursussen over de Koreaanse

(bedrijfs)cultuur aan medewerkers
van Display Components. 'Het
bereiken van cultureel bewustzijn
staat in deze cursus centraal. In dit

proces kun je drie stappen onder
scheiden. In de eerste stap leren de
deelnemers inzicht te krijgen in de
eigen cultuur. Niet alleen in de
zichtbare aspecten als taal, kleding
en muziek, maar ook in de minder
zichtbare zaken als rolpatronen en
normen en waarden. In de tweede

stap vindt dezelfde bewustwording
plaats, maar dan ligt de nadruk op
het leren begrijpen van de
Koreaanse cultuur. Pas als we ons

bewust zijn van de gebruiken en
normen en waarden van beide

culturen volgt de laatste en tevens
moeilijkste stap: het bereiken van
synergie. Deze stap is echter nog

niet echt uitgekristalliseerd.
Voorlopig zitten we nog in het
stadium van rekening houden met.'

Hierarchie versus gelij~l1eid
De Nederlandse en Koreaanse

cultuur vertoont volgens de Korea
deskundige een aantal belangrijke
verschillen. 'Nederlanders zijn over
het algemeen individualistisch
ingesteld, ze hebben een directe
benaderingswijze en alle mensen
zijn voor hen in principe gelijk. In
Korea daarentegen staat juist het
collectivisme (de groep) centraal.
Kritiek wordt niet altijd openlijk
geuit en zowel privé als zakelijk
heerst er een strikte hiërarchie. Dit
laatste onderscheid zien we in het

bedrijfsleven ook terug in het
besluitvormingstraject.ln Korea
wordt eerst zoveel mogelijk infor
matie vergaard en op basis daarvan
neemt de baas uiteindelijk de
beslissing. Nederlanders daarente
gen hanteren het consensusmodel.
Pas als iedereen zijn mening heeft
gegeven over een bepaald onder
werp wordt de knoop doorgehakt.'

Do's en dont's

Ondanks de grote culturele
verschillen, ziet Van der Linden de
gezamenlijke toekomst van Philips
en LG positief tegemoet. 'Beide
partijen zien het belang in van
kennis hebben van én respect
hebben voor elkanders gewoonten
en gebruiken. En als dit besef er is,
is de belangrijkste stap gezet.'

Om de lezers van In Beeld een indruk te geven van de heersende Koreaanse waarden en normen hebben we een
aantal 'do's' en 'dont's op een rijtje gezet.

* Koreanen vinden het niet prettig om met de voornaam aangesproken te worden. In bedrijven wordt vaak de achternaam met de functie

gecombineerd, bijvoorbeeld Manager Kim, President Lee. Er zijn ook Koreaanse mensen die een Engelse voornaam hebben aangenomen

of die het prima vinden wanneer hun initialen worden gebruikt. Vraag bij de eerste kennismaking hoe iemand wil worden aangesproken.

* Als je een visitekaartje krijgt, dien je dit met twee handen aan te nemen. Stop het kaartje niet meteen weg, maar lees eerst aandachtig

wat erop staat.

* Wanneer een Koreaan tijdens een gesprek instemmend knikt, hoeft dit niet te betekenen dat hij het ook met de spreker eens is. Door te

knikken, kan hij ook aangeven dat hij luistert naar degene die aan het woord is.

* Een discreet kuchje is de manier waarop Koreanen aangeven dat zij met iemand willen praten.

* Je kleding weerspiegelt de positie die je bekleedt. Kleed je dus niet te informeel.

* Het geven van cadeaus is erg belangrijk. Wanneer je iemand thuis bezoekt, neem je fruit, bloemen, koekjes of alcohol mee.
* Een rekening wordt altijd betaald door degene die de ander heeft uitgenodigd. 'Going Dutch' (samen delen) is in Korea 'not done'.



Manager Sieger Swaving:

TTC zette afgelopen jaar flinke stappen
Precies een jaar geleden nam Sieger Swaving het roer van Herman Nortier over. Zijn

opdracht was om een succesvolle integratie van het Technology Trial Center binnen

de PPD te realiseren. Terugkijkend op de behaalde resultaten, is Swaving zeker niet

ontevreden. 'We hebben het afgelopen jaar flinke stappen gezet. TTC is nu helemaal

een intern onderdeel van de PPD. Zaken die niet in de lijn van onze opdracht lagen,

zoals externe verplichtingen, zijn versneld afgebouwd. We zijn helemaal klaar voor

onze missie. We zijn van een pilotfabriek daadwerkelijk naar een proevencentrum

geëvolueerd. '

Sieger Swaving wil geen strikte scheiding tussen denkers
en doeners.

Swaving ziet TTC als een innova
tief expertise centrum dat
integraal onderdeel is van de PPD.
Het ondersteunt de ontwikkeling
op het gebied van innovatieve
proeven, productmetingen, proces
sing en testen. Reparatie en
onderhoud van de PPD equipment
hoort daar onder meer ook bij.
Als focusgebieden onderscheidt
hij: snelle reacties, een flexibele
opstelling, proactief en een met de
klant meedenkende houding.

Schokkende ervaring
Behoudens een jaartje als beeld
buis ontwikkelaar in het verleden

heeft Swaving geen historische
band met beeldbuizen. Zo begon
hij zijn carrière bij het megapro
ject op het gebied van halfgelei
ders. Als sectiehoofd/ontwikkelaar

device en proces karakterisatie
kreeg hij samen met vierhonderd
collega's te horen dat zijn baan
kwam te vervallen. 'Aan het begin
van je carrière is dit nogal schok
kend. Zeker omdat je het absoluut

niet hebt zien aankomen.' Een

soortgelijke ervaring kreeg hij te
verwerken bij Flat Panel Displays
(LCD's). Ook dit project dat eer
der door Timmer tot kanshebber

werd uitgeroepen, werd stopgezet.
Hoewel minder onverwacht dan

de eerste keer, omdat hij dit had
zien aankomen, vond hij het juist
erger. Nog een jaar heeft hij zich
ingezet zowel binnen het equip
ment ontmantelings project als
binnen zijn eigen afdeling om de
zaak netjes te helpen afbouwen.

Lekker druk
Swaving is dus gepokt en gemazeld
op het gebied van reorganisaties
en wordt niet gehinderd door his
torische belemmeringen waar het
beeldbuizen betreft. TTC stond de

afgelopen jaren meer dan eens in
de kijker bij saneringsacties. Is dit
nu opnieuw de bedoeling?
Swaving: 'Absoluut niet. Op dit
moment werken bijTTC zo'n
kleine negentig mensen en is er
sprake van een min of meer
stabiele situatie. Er is geen bewe
ging om te snijden. Wel kijken we
serieus als er ergens een vacature
ontstaat of die ook echt opgevuld
moet worden. Dit automatisme
hebben we verlaten. Misschien
kunnen we door interne verschui

vingen de taken opvangen. Dit
betekent dat de overgebleven
medewerkers zwaardere verant

woordelijkheden krijgen en dat zij
kunnen groeien in hun functie.'
Swaving juicht volle takenpakket
ten van harte toe. 'Mensen die het
lekker druk hebben, voelen zich
waardevol en presteren met meer
plezier in hun werk.'

Vertrouwen
Behalve het afbouwen van inspan
ningen die niet bij een proeven
centrum thuishoren, zoals de leve

ringen aan Siemens, verplichtingen
jegens POS in Heerlen en het nat
chemisch coaten van buizen

bestemd voor Aken, zijn er meer
zaken te noemen die de nieuwe

TTC manager positief stemmen.
Zo is hij heel erg blij met het feit
dat het F!T-project ervoor heeft
gekozen om de pilotline voor
scherm bewerking binnen TTC te
installeren. Bovendien heeft het

PPD-management zich uitgespro
ken om het laboratorium van de

scherm bewerking van de screen
processing groep binnen de TTC
ruimte te integreren.Volgens
Swaving geeft dit het vertrouwen
aan in de TTC-organisatie. Dit
vertrouwen is ook geheel terecht,
vindt Swaving. F!T is een kansheb
ber, omdat deze anders dan ande
re afgeblazen display projecten in
het verleden, dicht tegen de
bestaande technologie aan zit.

Denkers en doeners
Ook beschouwt Swaving de
eenwording van de poot TTC
productmetingen als een mijlpaal.
Sinds I februari is de samenwer

king tussen de product meetgroep
van het Product Testlab en de
diverse meetkamers van de com

petence groepen geëffectueerd.
'Op deze manier komen alle par
tijen beter tot hun recht, waarmee
de hele discipline wordt versterkt',
volgens Swaving. Zeker nu de
meetgroep zal worden uitgebreid
met de geometrische meetgroep.
Wel waarschuwt hij voor het
ontstaan van nieuwe bolwerken.

Ook wil hij geen strikte scheiding
tussen denkers en doeners. 'De

opdrachten die binnen komen
mogen niet gebukt gaan onder de
starheid van een productie
omgeving, maar profiteren van de
flexibiliteit van een ontwikkel

omgeving.



TPI-support team:

Het TPI systeem is nooit af
'Technische Product- en Procesinformatie oftewel

TPI blijft in ontwikkeling. Gewoonweg een punt

erachter zetten, kan niet', aldus Peter van der

Hagen. Deze informatieanalist is ingeleend via

Atos Origin om de eisen en wensen ten aanzien

van IRIS te inventariseren. IRIS is het beheers-

systeem dat gebruikt wordt voor TPI. Dit houdt

alle technische informatie in met betrekking tot

ontwikkeling en productie van beeldbuizen. Met

name de ontwikkelaars van de PPD, maar ook de

medewerkers van de beeldbuisfabrieken en

componenten als Glas, deflectieunits, kanonnen

en kathoden kunnen nu en nog meer in de toe

komst volop profiteren van de voordelen van een

gemakkelijk toegankelijk TPI-systeem.

Het TPI-Supportteam, staand v/nr.:Martin van der Aalst,

Henk Geerts, Dick Bakker,Jon Soeters, Bart Lodewijks,
Richard van Steenderen en Luuk Simmelink. Zittend vlnr.:

Eric Lakerveld, Gerard de Louweren en Peter van der Hagen.

Hoewel er al een jaar of zes aan
TPI gewerkt wordt door een
supportteam in wisselende samen
stelling, is het systeem nog niet af.
'Dit komt omdat het gaat om een
Product Data Management (PDM-)
Systeem,' legt Van der Hagen uit.
Zo'n levend systeem is nooit klaar,
onder meer omdat het afhankelijk
is van de input van de gebruikers.
Bovendien willen de mensen

steeds verbeteringen van het
systeem. Zo was er in eerste
instantie IRIS (iMAN) versie 3
die werd vervangen door versie S.
Hoewel deze pas twee jaar geleden
werd opgeleverd, zijn de gebrui
kerswensen ondertussen al weer

bijgesteld op het gebied van

functionaliteit en compatibiliteit.
De gebruikers vinden het 'oude'
systeem te complex. Inmiddels
loopt versie 5 op haar laatste
benen en staat versie 7 op stapel.
Naast een grotere gebruiksvrien
delijkheid is het grote voordeel
van deze laatste versie dat de

informatie hoofdzakelijk via inter
net gaat. Dit maakt het systeem
sneller en toegankelijker.
Bovendien hoeft de software niet

lokaal geïnstalleerd te worden,
hetgeen minder onderhoud met
zich meebrengt.

Onderlinge communicatie
In de toekomst wil men naar één

logische database, waarbij het niet
uitmaakt waar de gebruiker zit. Op
dit moment is er nog sprake van
elf fysiek gescheiden database en
software-installaties. Als dit tot een

eenheid wordt gesmeed, komt dit
de onderlinge communicatie
uiteraard ten goede. Zeker met
het oog op local development en
collaborative engineering is het
gezamenlijk en tegelijkertijd ont
wikkelen door geografisch van
elkaar gescheiden mensen een
must. Hoewel er in eerste instantie

standaard software toegepast zou
worden, is uit een enquête geble
ken dat een zekere customisatie,
oftewel aanpassing aan de specifie
ke Philips situatie, wenselijk geacht
werd. Dit is een complicerende
factor volgens Van der Hagen,
omdat dit een aanpassing in de
interfacelaag vraagt die speciaal
gebouwd moet worden. De eerste
installatie of roll out is nu gepland
in het eerste kwartaal van het

volgend jaar.Voor sommige IPC's is
dit te laat. Zij willen het systeem
gewoon eerder hebben. Een pas
sende oplossing voor dit probleem
is een aandachtspunt voor Martin
van der Aalst, sinds I juli de nieu
we TPI-projectleider. Tot die datum
nam Van der Hagen deze functie
ad interim waar.

Speciale manier van werken
Een PDM systeem als IRIS is niet
alleen een technisch verhaal of een
kwestie van softwareinstallatie. Het

vraagt ook een speciale manier van
werken. De gebruiker moet zich er
in herkennen. De 'landing' in de
organisatie is essentieel. Volgens
Van der Hagen is hier sprake van
een eeuwige strijd. IRIS staat of
valt met de bereidwilligheid van de
gebruiker om zijn kennis met
collega's te delen. Ook vraagt dit
de bereidheid om dagelijks vorde
ringen in te voeren in plaats van
achteraf, waardoor voorkomen
wordt dat essentiële beslissings
momenten over het hoofd gezien
worden. De gemiddelde ontwikke
laar vindt documentatie geen leuke
taak, weet Van der Hagen. Vroeger
waren hier centrale afdelingen
voor als MISD (Manufacturing
Instructions and Standardisation

Dept.).Toch was ook dat niet
ideaal, volgens hem. Deze afdeling
en hielden ook pas achteraf de
zaken bij ten koste van de volledig
heid en actualiteit. Bovendien zat er

altijd een extra vertaalslag tussen.

oetc:omst TPI
Eric Lakerveld, lid van de lokale
en internationale change control
boards en verantwoordelijk voor
de gebruikerssupport, wacht de
taak om iedereen straks aan het

TPI-systeem te krijgen. Inmiddels
zette hij gebruikerscursussen op
die hij vooral via het 'train de trai
ner'-principe wil verzorgen. Ook
komt de nazorg van de gebruikers
van het TPI-systeem op zijn bordje.
Net als Van der Hagen is hij de
mening toegedaan dat een TPI-sys
teem steeds in beweging blijft.Aan
de ene kant is dit wel vermoeiend

vindt hij, maar aan de andere kant
is het hartstikke leuk om betrok

ken te zijn bij iets dat straks goed
loopt. Welke rol voor TPI is weg
gelegd na de fusie met LG is nog
niet helemaal helder bij het TPI
support team. De eerste berichten
zijn echter positief. Wim Brouwer
heeft onlangs in Korea een presen
tatie over TPI gehouden voor de
ontwikkelorganisatie in Kumi.
Gezien de reacties acht Brouwer

het waarschijnlijk dat de joint
venture gebruik zal maken van het
Eindhovense systeem.



Huidige parkeersituatie levert irritaties op

'Onderscheid rode en groene parkeerzone uit de tijd'

De auto van een notoire foutparkeerder is met pallets klem gezet.

'Sommige mensen blijven consequent hun auto parkeren op een plaats waar dat niet

mag. Ondanks diverse "bonnen" en waarschuwingen. Laatst is de auto van zo'n

notoire foutparkeerder met een aantal zware pallets klem gezet. Hij heeft er zeker

een half uur over gedaan om de pallets leeg te ruimen.' Facility Manager, Karel

Arbouw, geniet nog zichtbaar van dit incident. Hij kan zich de frustratie van de

parkeerwachter levendig voorstellen, maar ook de irritaties bij de medewerkers over

het onderscheid tussen het groene en rode parkeerkaartje vindt hij terecht.

Arbouw licht de ontstaansgeschie
denis van het huidige parkeer
beleid toe. 'Ongeveer zes jaar
geleden mochten alleen de mede-

werkers met een bepaalde functie
en vakgroep, of medewerkers met
verworven rechten of zij die een
of andere onduidelijke reden had
den de auto op het complex par
keren. De overige medewerkers
dienden een plaatsje buiten het
terrein te zoeken. Door klachten
van omwonenden en doordat er

ruimte op het complex vrijkwam
door de sloop van de gebouwen
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HKO en RG, hebben we besloten
deze ruimtes te benutten voor

extra parkeerplaatsen.' Vanaf dat
moment konden alle medewerkers

hun auto's op
het terrein

kwijt. Het
onderscheid
echter tussen
medewerkers
met een

bepaalde func
tie en vakgroep
bleef in stand.

De hogere
managers
behielden hun

vaste parkeer
plaats en per
sonen die in de

oude situatie hun auto al binnen

de poort mochten parkeren,
kregen een groene parkeerkaart.
Deze parkeerkaart geeft hen het
recht de auto op een parkeer
plaats bij de gebouwen te zetten.
Voor de overige medewerkers is
er een rode parkeerkaart. Met'
deze kaart kunnen zij hun auto
alleen in de zogenaamde rode
zone, gelegen tegen de Elburglaan
en op de parkeerplaats van het
oude RG, kwijt. Bezoekers tot slot
krijgen bij binnenkomst een gele
kaart. Zij mogen met deze kaart
hun auto 'overal' parkeren.

Waarschuwing
Fout parkeren levert de overtre
der een bon op. Alle foutparkeer
ders worden geregistreerd. Na
vier keer fout parkeren, volgt een
waarschuwingsbrief.Als daarna
nog één overtreding volgt, moet
de betreffende medewerker zijn
auto een paar maanden buiten het
terrein parkeren. 'En dat is al ver-

schillende malen voorgekomen',
weet Karel Arbouw. Ook de

speciale parkeerplaatsen voor
huurauto's, aan de voorzijde van
het complex, leveren volgens hem
problemen op. 'Er is plaats voor
acht huurauto's', vertelt Arbouw,
'maar er staan er soms wel twin

tig. Deze huurauto's staan soms zo
in de weg dat de brandweer er bij
een eventuele calamiteit niet eens

bij kan komen. De gedachte leeft
om deze huurauto's een plek aan
de Elburglaan te geven. Bij het uit
komen van dit nummer van "In

Beeld" zal dit al gerealiseerd zijn.'

Geef uw mening
Om al deze ongewenste situaties
rondom het parkeren op te los
sen, wordt op dit moment overleg
gevoerd. Karel Arbouw is een
voorstander van eenvoud. 'Het

onderscheid tussen een groene en
rode zone op basis van functie of
vakgroep vind ik echt niet meer
van deze tijd.Van mij mag dit
onderscheid opgeheven worden.
Degene die 's ochtends het eerst
komt, moet de eerste keuze heb
ben. Degene die later komt, moet
zijn auto gewoon wat verder weg
parkeren.'
Of het voorstel van Arbouw er

door komt, is nog niet bekend. In
Beeld is benieuwd naar de mening
van de voor- en tegenstanders van
dit plan. Dus als u wilt reageren,
geef uw mening dan door aan Iris
van Gestel, redactiesecretaresse
van In Beeld, RAU I, tel. 88743,
e-mail: iris.van.gestel@philips.com

• Frank Ploegmakers heeft
afscheid genomen van de
Redactieraad van In Beeld.

Frank bedankt voor je
waardevolle inzet!
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