
Wilbert van der Eijk naar Hong Kong

Plant neemt afscheid van manager

Teveel routine
Volgens de vertrekkende plant
manager was het na een jaar of
tien hoog tijd om zijn bakens te
verzetten. 'Het wordt op den duur
teveel routine. Er spelen wel
steeds andere zaken, maar de

processen blijven hetzelfde. Ik
heb ervaren dat ik minder geduld
kreeg als er zaken spelen die al
eerder aan de orde zijn geweest.
Zoals bijvoorbeeld Arbo-kwesties,
waarvan ik vind dat we daar in

Nederland al ver mee voorop
lopen.'

Tulay Sabuncuoglu spuit onder luid applaus de haren van Wilbert van der Eijk rood.

danigheid kreeg hij veel moeilijke
zaken te verhapstukken. Na
Centurion volgde de afbouw van
de Proeffabriek en de PTE, kreeg
hij te maken met de LWB ver
vreemding en op de valreep kwam
daar nog de CGF bij. Ondanks
deze vaak netelige kwesties heeft
Van der Eijk zich altijd op uiterst
sympathieke manier van zijn taak
gekweten. Toch is het nu mooi
geweest, vindt Van der Eijk.De
kans om zich waar te maken in

Hong Kong liet hij dan ook niet
aan zich voorbij gaan.
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Van der Eijk werd tien jaar gele
den als plantmanager ingezet waar
nodig om de operatie draaiende
te houden. Daarnaast was hij als
bestuurder van de plant volgens
de wet gesprekspartner voor de
Ondernemingsraad. In deze hoe-

.
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Einde LFD volslagen verrassing
CGF sluit voorjaar 2003 haar deuren

PTE levert knappe prestatie in Tsjechië

Nieuwe glasfabriek in China zomer 2002
van start

Twee 40-jarige jubilarissen:

Henk van den Berg en SteefWielink
Frans Simkens neemt deel aan fletsnoveen

Plantmanager Wilbert van der Eijk (54) nam vrijdag 28 september op feestelijke wijze

afscheid van onze plant. Samen met zijn echtgenote Alice arriveerde hij per Witte

Lincoln limousine in het tot feestzaal omgetoverde RAD-p. Achtereenvolgens waren er

warme woorden en geschenken voor de scheidende plantmanager van Karel Heylen,

Ivo van Dormael en Cor van Otterloo. Op eigen

wijze memoreerden zij de prettige herinneringen

aan de samenwerking met Van der Eijk. Ook loste

Van der Eijk en passant nog een ereschuld aan

PPD-manager Wim Brouwer in. Hoewel deze niet

persoonlijk aanwezig kon zijn, kunnen alle

aanwezigen getuigen dat van der Eijk zijn haren

rood liet spuiten.
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De Ondernemingsraad gaf in de
adviesaanvrage aan begrip te
hebben voor de beweegredenen
van Van der Eijk, maar dat ze zijn
vertrek in deze turbulente tijden
wel betreurt. Dit, omdat de
samenwerking, de openheid en de
werkwijze heeft bijgedragen aan
het overlegmodel. 'In het verleden
koos de Ondernemingsraad nogal
eens voor het conflictmodel. Op
termijn werkt dit echter niet', legt
van der Eijk uit. 'Bij het hanteren
van conflicten heb ik altijd geko
zen in de lijn van Philips voor het
overlegmodel.'

Kennis en affiniteit
Van der Eijk gaat zich in Hong
Kong bezighouden met Industrial
Project Realisation. Dit houdt in
dat hij grote industriële projecten
als Hranice en Mexico gaat
afstemmen tussen de PTE en de
betreffende IPc. Voor de achter

blijvers wil hij nog het volgende
kwijt. 'Wij als Displays moeten
trachten het voordeel te houden

van groot zijn, maar tegelijkertijd
moeten we proberen niet de
voordelen van kleinschaligheid uit
het oog te verliezen. Zonder dat
de kleinschaligheid beklemmend
werkt. Het huidige management
denkt daar gelukkig ook zo over.
Daarbij zullen we ons dienstverle
nend moeten opstellen. Kennis is
daar een onderdeel van, veel

belangrijker is echter de affiniteit
met de organisatie. De functie
van plantmanager wordt na het
vertrek van Van der Eijk niet op
gevuld. Nu de organisatie dermate
is veranderd en dit proces voor
lopig ook nog niet is gestopt, is
het takenpakket kleiner geworden.
Zo is de Hulp- en Stafafdeling
bijna helemaal ondergebracht bij
de units of bij professionele
organisaties. Ook verdwijnen LFD
en op termijn de CGF. De opera
tionele taken die resteren, neemt
personeelsmanager Karel Heylen
voor zijn rekening

Van Otterloo nieuwe
bestuurder
Cor van Otterloo van de PTE

heeft het OR bestuurderschap van
Van der Eijk overgenomen. De
ondernemingsraad was zeer posi
tief over zijn benoeming vanwege
de ervaringen die ze met de
manager van de PTE hebben opge
daan als bestuurder voor de
Onderdelencommissie. De OC

werd vorig jaar in het leven geroe
pen voor het inflovatiestuk. Het
streven is nu om de OR en de

OC tot een geheel te transforme
ren. Met name zijn zienswijze en
de betrokkenheid ten aanzien van

zijn toekomstige functies worden
in de adviesaanvrage door de
secretaris van de OR geroemd.
Zelf ziet Van Otterloo zijn benoe-

ming als een logische stap vanwe
ge zijn ervaring op dit gebied en
zijn feeling voor vakbonden en de
OR. Hij beschouwt zijn OR-taak
als een uiterst serieuze aangele
genheid. 'De OR vertegenwoor
digt tenslotte de werknemers.'

Teambuilding
Als bestuurder zal hij de lijn van
Van der Eijk voortzetten. 'Wij zijn
gebaat bij een goed functioneren
de OR. Daarom is er inmiddels

werk gemaakt van teambuilding
door middel van cursussen. We

hebben geprobeerd de nieuwe OR
zo goed mogelijk op haar taak
voor te bereiden.' Van Otterloo

schat dat zijn OR taken zo'n vijf
tien procent extra tijd zullen
kosten. Hij zal worden bijgestaan
door Jan Bernard Kooien en
Karel Heylen.

• Het QIC-team 'Short
Circuit Protectors' behaalde

eind augustus de Dutch
Area Finale in Lanaken. Bij
de Europese Regionale
QIC-Finale in Athene eind
september eindigde het
team helaas niet bij de
winnende teams.

Beste Lezer,

De afgelopen tijd zijn we allemaal geconfronteerd met slecht

nieuws. De gebeurtenissen van II september j.l. in Amerika

staan bij een ieder van ons ongetwijfeld in het geheugen gegrift.
De gevolgen hiervan zijn over de hele wereld merkbaar door
grote onrust en economische onstabiliteit.

Ook binnen onze eigen organisatie is slecht nieuws te melden,

zoals het stoppen van de LFD-activiteiten en het, op termijn,

sluiten van de Central Gun Factory. Deze uitgave van In Beeld
blikt hierop terug.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals de knappe

prestatie van de PTE in Hranice en de succesvolle samenwerking
bij de bouw van een nieuwe glasfabriek in China. Ik ben er dan

ook van overtuigd dat wij er als organisatie ondanks alle

negatieve aspecten met de juiste instelling en motivatie sterker
uit zullen komen.

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier.

Ton Danes

Marathon Eindhoven ware uitputtingsslag

Het weer was benauwd en vochtig tijdens de Marathon in Eindhoven op

zondag 14 oktober jl. Van LG.Philips Displays namen 33 medewerkers aan
de Halve Marathon deel, waarvan 5 uit Sittard. Dit keer niet in de bekende

geel/groene outfit, maar in een wit/blauwe combinatie met daarop het logo

van LG.Philips Displays. Van de 33 deelnemers liep Boike Kropman van de PPD

het snelste met een tijd van 1.15.31. Dit leverde hem een 23ste plaats op.

Ook de twee bedrijventeams van LG.Philips Displays met elk vijf lopers zetten

bij de bedrijvenloop een goede prestatie neer. Van de 172 deelnemende teams

eindigden onze teams op de 6de en 28ste plaats!



LFD OR-voorzitter Jos van Valen

E.inde LFD was volslagen verrassing
'Het is doodzonde dat de LFD-activiteiten zijn gestopt', aldus voormalig Development

Process Improvement Manager Large Flat Displays, jos van Valen. Vorig jaar kwam hij

bij LFD om het ontwikkelproces te verbeteren. Het totaal nieuwe concept van LFD

sprak hem bijzonder aan. 'Naast het Plasma Display zouden wij ons bezighouden met

de ontwikkeling van een complete high tech televisie, voor zo'n 80% bestaande uit

elektronica.' Het moet zuur zijn geweest toen hij en zijn collega's begin juli te horen

kregen dat dit fascinerende project beëindigd werd. Toch houdt Van Valen als voorzitter

van de LFD OR de moed erin bij de afwikkeling van deze onverkwikkelijke kwestie.

Jos van Valen

er sneller meer energie gestoken
moeten worden in de uitvoering,
bijvoorbeeld in de vorm van een
Plasma Prototyping Center, om
beter aan te sluiten bij een moge
lijke JV met LG. 'Wat we niet had
den was een werkende (produc
tie)lijn.' Bovendien is de OR van
mening dat het BG management
had moeten zoeken naar alterna
tieven. 'LFD had de status van een

project. Dat wil zeggen dat wan
neer het project gestopt wordt, de
projectorganisatie iets anders gaat
doen.' De OR heeft dan ook een

negatief advies gegeven over het
beëindigen van de LFD-activiteiten.
Als je voornemens bent om te
stoppen, dient er eerst (vak
bonds)overleg plaats te vinden. In
augustus is er een sociaal plan
opgesteld door Philips in overleg
met de vakbonden met als uit

gangspunt Werk voor Werk en de
Regeling Aanpassing Personeels
bestand (RAP). En er werd een
begeleidingsteam vanuit de OR
samengesteld. Dit gaat toezien op
de naleving van het sociale plan.
Maar er waren nog andere aanvul
lingen. Zo krijgt iedereen die bui
ten Philips gaat de uitwerkperiode
uitbetaald en hoeven cursussen

niet te worden terugbetaald. De
bonus die de LFD'ers misliepen
werd vastgesteld op f1.2.500,
bruto per persoon, hetgeen een
mager 'doekje voor het bloeden'
is.Tevens is er de toezegging dat
er in principe niemand weg hoeft
voor I maart 2002. Inmiddels heeft

een groot deel van de 89 LFD'ers
al elders emplooi gevonden. Zeker
de hogere vakgroepen en de elek
trotechnici zijn allemaal onder
meer bij de PPD al aan de slag.
Ruim dertig chemici, proces tech
nici en support-mensen zijn echter
nog zoekende.

planning voor release van custo
mer samples liep op schema. Het
LFD-management, gedreven door
ondernemingsgeest maakte zich
sterk en het personeelsbestand
groeide met veertig mensen en de
planning was om eind 200 I te
komen op 150 man.'

Eigen OR
Tezelfdertijd werd in Thailand een
discussie gevoerd tussen LG en
Philips in de vorm van een Joint
Venture due dilligence. Besproken
werd welke bedrijfsonderdelen
straks wel en welke geen onder
deel zouden uitmaken van de JV
Vast kwam te staan dat CRT en
Glas zeker tot de activiteiten zou

den horen. LFD zou nog worden
bezien. Toen in april algehele stilte
volgde, werd er rekening mee
gehouden dat LFD wel eens geen
deel uit zou kunnen maken van

LG.Philips Displays.Als dat zo zou
zijn, moest er een eigen OR komen.
In juni is met Bestuurder Wilbert
van der Eijk en HR manager Karel
Heylen de oprichting van een
eigen OR voor LFD besproken.
Deze OR van 7 medewerkers
werd als eerste door de inmiddels
benoemde nieuwe bestuurder

Leo van Alphen op de hoogte
gesteld van het 'voornemen om te
desinvesteren' in de LFD plasma
activiteiten.

Verwijten
De OR neemt het het manage
ment kwalijk dat er niet gezorgd is
voor voldoende supporters op Top
management niveau. Maar er is
meer te verwijten: De ontwikke
ling groeide snel, maar eigenlijk had

'Verbetering van het ontwikkel
proces' werd al snel na zijn aan
treden omgezet in 'teambuilding
binnen de LFD'. Er was zogezegd
sprake van een 'bouillon des cultu
res' omdat de medewerkers uit

alle windrichtingen, variërend van
Philips Research, CRT tot CFT bij
elkaar waren gezet. Van Valen: 'Tel
daarbij nog eens het feit dat de
ontwikkeling gekenmerkt wordt
door een hoge mate van indivi
dualiteit en je zult begrijpen dat
het een taaie klus was.' Op het
moment dat bijna elke LFD'er
onder zijn leiding de cursus pro
jectmatig werken er op had zitten,
viel de bijl. Had hij deze catastro
fale afloop zien aankomen?Van
Valen: 'Nee, voor ons betekende
het stoppen van de LFD-activitei
ten een volslagen verrassing. Het
project liep immers voorspoedig.
In januari werd het eerste wer
kend paneel gepresenteerd en de

Het artikel 'Onderscheid rode en groene parkeer
zone uit de tijd' in het vorige nummer van 'In
Beeld' leverde tot nu toe twintig reacties op. Het
overgrote deel van de respondenten blijkt voor
het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'.
De Central Workshop op RAD-p heeft zelfs een
handtekeningenactie gehouden om dit voorstel
te ondersteunen. De meeste respondenten staan
wel achter het standpunt om

'00' gehaod;"Pte mede- ~.......•......•..........•.•.•............•....

werkers en klanten eenro
uitzondering op dit
principe te maken.

Gros respondenten voor afschaffing
'onderscheid rode en groene parkeerzone'



Central Gun Factory sluit voorjaar 2003 haar deuren

'Van werken naar werken'

staat in sociaal plan centraal
Buiten schijnt een vrolijk zonnetje, maar in het Evoluon heerst op 5 september een

gespannen sfeer. Alle 500 medewerkers van de Central Gun Factory (CGF) zijn op

deze woensdagmiddag in het Evoluon bij elkaar geroepen voor een mededeling van

het management. Ook medewerkers die ziek zijn of met vakantie is verzocht naar

het Evoluon te komen. De boodschap dat hun fabriek binnen anderhalf jaar gaat

sluiten, komt voor de meeste medewerkers niet als een donderslag bij heldere hemel.

Toch komt de mededeling, die door een zichtbaar aangeslagen Stef Mullenders wordt

gebracht, hard aan.

Het is doodstil in de zaal als Stef

Mullenders, manager van de CGF,
zijn boodschap heeft verteld. Hij
legt uit ,dat de productie van
kanonnen in een periode van'
anderhalf jaar naar Namestovo in
Slowakije wordt overgebracht.
Ook de ontwikkelactiviteiten voor
nieuwe kanonnen zullen in de toe
komst niet meer in Eindhoven

plaatsvinden, maar door de EBD in
Sittard worden overgenomen. De
keiharde concurrentiestrijd is vol
gens de CGF-manager de belang
rijkste reden voor LG.Philips
Displays om de productieactivitei
ten over te brengen naar de lage
lonen landen.

Ster Mul/enders temidden van CGF-medewerksters

Kristel van Dungen, Yvonne Jonkers, Wieske Jaenen,

Du/ce op den Buijs en Marly Bevers (vlnr.)

Sociaalplan
Het kost Mullenders moeite om

zijn emoties onder controle te
houden. Hij belooft zijn toehoor
ders dat de CGF er alles aan zal
doen om de toekomst van haar

medewerkers veilig te stellen. Voor
de overdracht van de productie is
anderhalf jaar ingeruimd. Van de

CGF-medewerkers zal in drie

fasen afscheid worden genomen.
Op dit moment is nog niet bekend
wie in welke fase de CGF zal ver
laten. De eerste fase staat voor

voorjaar 200 I gepland. 'Voor ons
staat op dit moment centraal onze
mensen van "Werken naar

Werken" te brengen', aldus
Mullenders. 'We zullen er alles aan
doen om voor hen werk te zoe
ken buiten de CGF. Het onder

werp "Werken naar Werken"
maakt ook een belangrijk onder
deel uit van het sociaal plan waar
op dit moment samen met de vak
bonden hard aan wordt gewerkt.
De precieze inhoud van dit plan is
nog niet bekend, maar wel de
onderwerpen die hierin aan de
orde komen. Dit zijn onder ande
re bemiddeling, opleiding en aan
vullingsregelingen.' Mullenders ver
wacht dat het sociaal plan half
november gereed zal zijn.
Door middel van bijeenkomsten
en een speciale informatiekrant
worden de medewerkers voortdu

rend van de laatste ontwikkelingen
op de hoogte gehouden. 'Deze
informatie wordt verzorgd door
een speciaal voor dit doel opge
richt communicatieteam', vertelt
Mullenders. 'Ook met al hun vra

gen en opmerkingen kunnen de
medewerkers bij dit team terecht.'

Positief
Twee weken na de onheilstijding is
de grootste schok onder de CGF
medewerkers een beetje weg
geëbd. 'De productie draait
gewoon door en ook het ziekte-

verzuim is niet gigantisch geste
gen', aldus Mullenders. 'Ik heb veel
verdriet gezien, maar desondanks
heeft iedereen dit slechte bericht

heel professioneel opgepakt. De
houding van de medewerkers en
ook van de leiding blijft positief en
daar neem ik mijn petje voor af.'
In het bijzonder spreekt hij zijn
respect uit voor de medewerkers
van het middenkader. 'Ondanks

het feit dat ze pas in een laat
stadium bij het proces betrokken
zijn, hebben ze er alles aan gedaan
om hun mensen met raad en daad

terzijde te staan.'

Echte klap komt nog
Een rondje door de fabriek leert
dat de dreiging van sluiting al lan
ger in de lucht hing. 'Geruchten
over een eventuele sluiting zijn er
al jaren, maar als je dan hoort dat
het nu echt definitief is, sta je toch
wel even heel vreemd te kijken',
merkt afdelingssecretaresse Ingrid
van Eerden op. 'Mensen reageer
den niet paniekerig, maar de sfeer
in de fabriek was, met name kort
na de mededeling, erg bedrukt.'
Ook de medewerkers uit het

team van Anita Jansen bleven na
de mededeling redelijk rustig. 'Het
lijkt net of de boodschap nog niet
echt is doorgedrongen. Ik denk
dat de echte klap pas komt als de
eerste groep mensen aan de beurt
is om te vertrekken', aldus de
teamleidster. 'Ikzelf werk al

dertien jaar bij de CGF. Dat de
CGF ooit zou sluiten, had ik wel
verwacht. Maar nu het definitief is,
vind ik het toch wel een heel
vreemd idee. De CGF is toch een

soort grote familie en die raak je
dan kwijt.'

'Ik dacht ik word hier oud'
Wieske Jaenen, monteuse bij de
WS-groep prijkte in mei 2000 nog
op de voorzijde van 'In Beeld',
omdat zij het 100.000.000-ste



kanon voor de CGF assembleer

de. Met haar vijfendertig dienstja
ren werkt zij het langste van alle
medewerkers bij de CGF. 'Voor
mij is dit al de tweede keer. Tien
jaar geleden bij de actie Centurion
heb ik ook al veel collega's zien
vertrekken. Ik vind het echt triest
voor veel mensen. Over het vin
den van ander werk hoef ik me

waarschijnlijk niet druk te maken,
want ik verwacht er gezien mijn
leeftijd met een regeling uit te
kunnen gaan.' Over de houding
van de leiding is zij erg positief.
'Ze doen echt hun best om men-

sen op te vangen. We worden
goed geïnformeerd en ook met al
je vragen kun je bij hen terecht.'
Dulce op den Buijs, monteuse bij
de CMT2-groep, had de sluiting
niet aan zien komen. 'Ik heb elf

jaar keihard voor de CGF
gewerkt. Ik dacht ik word hier oud
en nu moet ik ergens anders
opnieuw beginnen. Ik werk nog
wel gewoon door, maar niet meer
met plezier.' Actief op zoek naar
ander werk is ze nog niet. 'Ik heb
me altijd met hart en ziel voor de
CGF ingezet, dus ik vind dat ze nu
best iets voor mij terug mogen

doen.' Tot slot wil de monteuse

nog een ding graag kwijt. 'Onze
manager Stef Mullenders is een
goede, menselijke man. Hij heeft
deze slechte boodschap in het
Evoluon echt heel goed verteld.'

• De redactie van In Beeld is

onlangs uitgebreid met
PPD-er Eric Lakerveld.
Eric welkom!

Cor van OtterloolEmiel Vrijsen:

PTE levert knappe prestatie in Tsjechië
Binnen tweeëntwintig weken is de PTE. er in het Tsjechische' Hranice in geslaagd

lijn I te realiseren. Dit is ongekend snel, vindt PTE.-manager Cor van Otterloo. 'De

mensen hebben gewerkt als tijgers.' Toch komt de eer niet alleen de PTE. toe, stelt

Van Otterloo. De industriële pijplijn van de PPD heeft de zaak volgens hem geweldig

ondersteund. Gemiddeld waren zo'n twintig tot veertig PTE.'ers bij het project

betrokken, met een piekperiode van zo'n tachtig man. Inmiddels is een gedeelte van

de PTE.-crew alweer met Mexico bezig. E.en van hen is E.-opzichter E.miel Vrijsen

Net als Van Otterloo isVrijsen
heel tevreden met het resultaat.

'Het is een prachtige project
geworden.' Beiden zijn het er

Operators bespreken de resultaten in de fonkelnieuwe

aluminiseer-ruimte in de fabriek in Hranice.

helemaal over eens dat het de
mooiste fabriek is die we hebben.

Vrijsens taak lag hem vooral in het
probleem oplossen en het achter
de vodden aanzitten van de sup
pliers. 'Deze willen nogal eens op
hun strepen staan door alles vol
gens het boekje te doen, terwijl
de PTE er op gebrand is alles zo

snel mogelijk operationeel te krij
gen.' In totaal was Vrijsen zo'n zes
weken ter plekke, waarbij hij in de
eerste periode vooral te maken
had met niet kloppende lay outs,
en later met 1/0 testen en het

compleet maken van de lijn.

PTE is gedreven
'Het project is ontzettend vlug
gegaan', zegt Vrijsen. 'Normaal
doet de PTE er een jaar over.'
Hoewel het project razendsnel is
opgeleverd, is het zeker niet stress
loos gegaan. In het begin is er wat
vertraging opgelopen door lokale
oorzaken, zoals niet op tijd
gestortte vloeren. Men miste in
Hranice de power en de draining.
Ook arriveerden de sapjes en
vloeistoffen aan de late kant.

'Samen hebben we een oplossing
bedacht om de verloren tijd weer
in te halen tijdens het opbouwen.'
Vrijsen: 'De PTE was van het begin
af aan erg gedreven. Van hoog tot
laag heeft iedereen zijn beste
beentje voorgezet. Niet alleen de
mensen die ter plekke waren,

maar ook vanuit Eindhoven heeft

iedereen zijn uiterste best gedaan.'
Maar ook is Vrijsen zeer te spre
ken over de inzet van de door

Bertus Hup uitgezochte
Tsjechische monteurs/engineers.
Zij hebben volgens hem de zaken
zeer snel opgepikt.

Halve bonus
Lijn I staat er nu compleet incl.
chemical prep. en masker afdeling.
Het plan is om eind van het jaar
de tweede lijn compleet operatio
neel te hebben. Het type dat we
gaan draaien op lijn 2 staat nog ter
discussie, waarschijnlijk 28"WSSF.
Terugkijkend op het eerste deel
zegt Vrijsen dat 'het een goed
gevoel geeft als je samen iets voor
elkaar bokst'. Toch heeft hij lijn I
in Hranice nog niet van zijn harde
schijf gewist. 'Je weet uit ervaring
dat er altijd nazorg nodig is bij dit
soort projecten.'
Behalve een goed gevoel hebben
de PTE'ers met hun prestatie in
elk geval de helft van hun bonus
op de industriële projecten veilig
gesteld. Als ze er in weten te
slagen om ook lijn A in Mexico
binnen 22 weken te realiseren,
dan krijgen ze vijftienhonderd
gulden de man.



Succesvolle samenwerking in interdisciplinair projectteam

Nieuwe glasfabriek in China zomer 2002 van start
In Zhengzhou (China) wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan de

bouw van een nieuwe glasfabriek. Als alles volgens planning verloopt, rollen hier in de

zomer van 2002 de eerste schermen en conussen van de band. Om dit ambitieuze

project tot een goed einde te brengen, is een 'combined team' met ruim dertig

projectleden actief.

Assistent projectleider Martijn Gil/e.

kunnen we starten met de installa

tie van de productiemachines. Er
komt een oven voor conusglas en
een oven voor schermglas. In de
ovens wordt, evenals in de vorig
jaar gereviseerde glasoven in
Simonstone, een nieuwe bevu
ringstechniek toegepast. Bij deze
zogenoemde oxyfuel techniek
wordt aardgas niet meer met
lucht maar met pure zuurstof ver
brand. Bouwkosten van deze

ovens zijn lager en bovendien zijn
ze milieuvriendelijk. Aan iedere
oven worden 2 productielijnen
gebouwd met een totale capaciteit
van meer dan 6 miljoen glasdelen;
conussen en schermen voor Real
Flat TV's.

Verschillende disciplines
Bij de bouw van de fabriek wordt
nauw samengewerkt tussen een
aantal verschillende disciplines.
'GD kan dit niet alleen', aldus
Clarke. 'Onze organisatie is de
afgelopen jaren sterk ingekrom
pen. En voor een project van deze
omvang hebben we gewoonweg
niet voldoende mensen.' De

belangrijkste partners in het pro
ject zijn Glass Development met
afdelingen in Eindhoven en Aken,
PTE en Philips Lighting. Glass
Development en Lighting leveren
met name de technologische ken
nis en PTE brengt haar kennis en
ervaring in op het gebied van
planning, logistiek, inkoop en
financiën.' Daarnaast leveren de

bestaande TV glasfabrieken in
Aken, Engeland, Taiwan en Brazilië
een bijdrage, door personeel te

Goede infrastructuur
De nieuwe fabriek komt op een
nog te ontwikkelen industrieter
rein op ca. 900 kilometer afstand
van de beeldbuizenfabriek in

HuaFei. Het terrein ligt vlak bij

een internati')nale luchthaven envoor vervoer' over land staat een

uitstekend weg- en spoorwegnet
te beschikking. 'De grondprijs en
de pri[s voor nutsvoorzieningen
als gas, water en licht zijn hier
stukken goedkoper dan in HuaFei'
(Nanjing), licht assistent projectlei
der Martijn Gille (PTE) de locatie
keuze toe. 'Bovendien is het een

economisch ontwikkelingsgebied
met alle voordelen van dien.' De

nadelen van Zhengzhou beperken
zich tot extreme temperatuurver
schillen (tussen de -12 en +39),
een hoge luchtverontreiniging en
veel zand en stofoverlast. 'Door

een goede luchtbeheersing in de
fabriek zijn deze bezwaren echter
prima te ondervangen', aldus Gille.

l
Integraal projectleider Peter C1arke.

Planning
De bouw van de fabriek verloopt
tot nu toe volgens plan. Alle beno
digde materialen worden lokaal
ingekocht en de bouw vindt door
lokale werknemers plaats. 'Begin
2002 is de bouw afgerond en

onze beeldbuizenfabriek in HuaFei

hier geen hinder van ondervindt,
is besloten een eigen glasfabriek in
China te bouwen. Tachtig procent
van de hier geproduceerde pro
ducten gaat straks rechtstreeks
naar HuaFei.' Naast LG.Philips
Display Nederland (14%), maakt
ook de IPC in HuaFei (20%) en
ACBC (66%), een Chinese leve
rancier van TV-glas, onderdeel uit
van de op 26 maart jJ.opgerichte
Joint Venture 'Anfei Electronic
Glass Co'.

'Alle partners in de JV hebben
voordeel bij de bouw van deze
fabriek', vervolgt Clarke. 'HuaFei is
verzekerd van een continue

stroom van glasleveranties;ACBC
heeft een gegarandeerde afzet van
80% aan HuaFei plus inzicht in de
westerse glastechnologie; en
LG.Philips tot slot krijgt royalty's
voor haar glass technologie en
betaalt daarnaast een gunstige
prijs voor de interne glasleveran
ties aan HuaFei.'

'Wereldwijd is er een tekort aan
glas', vertelt integraal projectleider
Peter Clarke van Glass develop
ment (GD). Om te zorgen dat

Lokale ingenieurs nemen grondmonsters om de

geostatische eigenschappen van de bodem nauwkeurig
te kunnen onderzoeken.



detacheren in het project en
diverse faciliteiten ter beschikking
te stellen. Binnen het projectteam
zijn naast enkele integraal opere
rende onderdelen, vijf technische
teams actief die verantwoording
dragen voor de procesonderdelen
'batch house & culIets' (mengka
mer), 'melting' (smeltoven), 'pres
sing' (pers), 'hot transport & back
end' (warmtransport en inspectie)
en 'finishing' (nabewerking).

'Joint learning'
De samenwerking tussen teams en
tussen partners wordt volgens
Clarke steeds beter. 'Het is een

kwestie van "joint learning", leren
van elkaar. Dat is niet altijd even
gemakkelijk, maar straks komen
we er sterker uit. Daarvan ben ik

overtuigd. Ook aan de samenwer
king met de Chinese partners
moet je "even" wennen', legt
Clarke uit, die zeker 50% van zijn

tijd in China doorbrengt. 'We heb
ben verschillende culturen en vaak

een andere werkwijze, maar de
Chinezen zijn ook hele harde
werkers en bijzonder vriendelijk
en gastvrij.' De hele projectopzet
wordt vastgelegd in een handboek
'how to build a factory', 'Er zijn
plannen om nog een nieuwe glas
fabriek te bouwen',legt Clarke uit.
'En als dat doorgaat komt zo'n
handboek natuurlijk prima van pas.'

Tweemaal veertig jaar en nog lang niet moe
Dit keer kan In Beeld twee robijnen jubilarissen presenteren zonder frustraties. Beiden hebben hun
werk, hoewel zeer verschillend van aard, altijd met veel plezier gedaan. Namens de redactie van
In Beeld: Van harte gefeliciteerd!

Henk van den Berg (60): Jaren zijn voorbij gevlogen
Het is op 9 okto
ber veertig jaar
geleden dat Henk
van den Berg bij
Philips begon in de
Voorontwikkel

groep van de
Bedrijfsmechanisa
tie van Passieve

Componenten. Na
ongeveer achttien
jaar gewerkt te

hebben aan de introductie van

nieuwe processen in productie
machines, stapte hij over naar de
ontwikkelgroep van Deflectie
Units. Achtereenvolgens werkte

de jubilaris in de Voorontwikkel
groep van het AT-lab van
Consumer Electronics, de Voor
ontwikkeling van Beeldbuizen en
de Procesontwikkeling van Volt
Tilburg. Zijn jubileum haalt Van den
Berg bij de MDG (Mechanical
Design DU's) van Deflectie Units
bij de PPD. In deze laatste functie
draagt hij twee petten. De ene
keer leidt hij als projectleider
technologisch onderzoek en moet
hij de Feasibility halen. De andere
keer is hij de technoloog die
onderzoekt wat de problemen zijn
en hoe dit opgelost kan worden.
Deze mix van onderzoek aan

technologieën en de introductie
hiervan in product en productie
machines beschouwt Van den Berg
als redelijk boeiend. Hij denkt dat
hij mede hierdoor nauwelijks frus
traties in zijn werk heeft opgelo
pen en voelt het alsof de jaren
voorbij zijn gevlogen. Het jubileum
van Van den Berg valt ongeveer
samen met zijn afscheid van Philips
op 30 oktober. Er begint dan voor
hem een periode van meer vrije
tijd, geen files en vergaderingen.
De jubilaris zegt dat wij ons verder
over hem geen zorgen hoeven te
maken, hij vermaakt zich wel.

SteefWielink (57): Mijn werk is mijn hobby
leiden. Zijn werk wordt gebruikt
om kleine meet applicaties te reali
seren. Over twee jaar gaat Wielink
met pensioen. Op dit moment
doet hij zijn werk echter nog met
veel plezier en neemt het zelfs
mee naar huis. Daarnaast is

Wielink een gemachtigde zend
amateur en draait hij zijn hand niet
om voor flinke klussen als het aar

leggen van elektrische installatie
Zijn lijfspreuk ontleent de jubi
aan de Chinese wijsgeer
Confucius. 'Geef me een ba

bij me past en ik hoef nooit
te werken'.

en de ontwikkeling van eigen
meetapparatuur voor deflectie
units. Toen het AT-lab werd opge
deeld, kwam hij met de ontwikke
ling Deflectie Units bij Beeldbuizen
terecht. Na een aantal jaren werd
de Meetgoep geïntegreerd in de
groep die nu Measuring Methods
& Technology heet. Via een cursus
kwam de jubilaris in aanraking met
softwareontwikkeling via Labview.
Het bouwen van dingen in de
vorm van software vond hij zo
interessant dat hij meteen besloot
hier zijn vak van te maken. Maar
spelen alleen is niet zaligmakend,
vindt hij. Het moet ook ergens toe

SteefWielink

begon veertig jaar
geleden als assis
tent ontwikkelaar

spoelen op het AT
(Afstemonderdelen
Transformatoren)
lab. Behalve spoe
len werden daar

ook ijzertransfor
matoren gemaakt.
Zijn eerste klussen

waren babyspoelen voor transis
torradio's. Na zijn militaire dienst
legde hij zich toe op schuifkern
units voor autoradio's. Later hield

hij zich bezig met het onderhoud



Frans 5imkens neemt deel aan fietsnoveen van Rome naar Leende

'Enthousiaste ontvangst onuitwisbare indruk gemaakt'
Met ruim 1.800 kilometers in de benen arriveerden op I juli jl. negen wielrenners

moe maar uiterst voldaan in hun (geboorte)dorp Leende. Zeker 2.000 dorpsgenoten

stroomden samen om het negental en hun tien begeleiders een warm welkom te

geven. 'Dit enthousiaste onthaal heeft op iedereen een diepe indruk gemaakt', vertelt

FransSimkens, PPD-medewerker bij Mask & Metal. 'Het is dan ook fantastisch dat

we met het geld dat we met onze sponsortocht van Rome naar Leende hebben

verdiend iets kunnen doen voor ons prachtige dorp. I

bijeen' reden de wielrenners elke
dag 200 kilometer over bergen
(Apennijnen en Alpen) en dalen.
Extreme hitte in Italië werd afge
wisseld met een hele dag regen in
Duitsland. 'Het was soms erg
zwaar', geeft Simkens toe, 'maar
ook ontzettend mooi.' Door de

soms slechte wegaanduiding en
omleidingen vielen de geplande
etappes vaak langer uit. 'Toch
slaagden we er elke dag in voor
half zeven 's avonds het hotel te
bereiken. Van daaruit deden we

live verslag voor onze lokale
radiozender Horizon en zorgden
we dat een verslag en foto's op
onze website "www.sintpieter
sintpetrus.nl" werden gezet.'

Opbrengst 50.000 gulden
Mede dankzij de uitstekende
ondersteuning van het tien koppige
begeleidingsteam, dat zorgde voor
het aanbrengen van de ruim dui
zend routepijlen, het vervoer van
het materiaal, de nodige massages,
het maken van film en foto's en de

nodige versnaperingen, wisten alle
wielrenners zonder noemenswaar

dige valpartijen en met 'slechts'
veertien geplakte banden in de
geplande tijd Leende te bereiken.
Hier werden ze door een enthou

siaste mensenmenigte als helden
binnengehaald en met lauwerkran
sen omhangen. 'Deze spontane en
ontroerende ontvangst was abso
luut het hoogtepunt van deze
fietsnoveen', lacht Simkens.
'Uiteindelijk heeft onze sponsorrit
ruim 50.000 gulden opgebracht.
Hiervoor hebben we het toch

gedaan.'

Als helden worden de wielrenners binnen

gehaald. Op de voorgrond Frans Simkens.

Hitte en regen
Woensdag 20 juni om 8.00 uur
vertrok het negen man tellende
wielerteam gezegend door de pas
toor en uitgezwaaid door een
groot aantal dorpsgenoten, onder
de klanken van alle kerkklokken

en een muziekkapel per auto naar
de heilige stad. In Rome werden
ze gastvrij onthaald door de
'Congregatie Assumptionisten', een
geloofsgemeenschap waarvan ook
hun eigen pastoor deel uitmaakt.
Oud Leendenaar Theo van Asten,
die al 35 jaar in Rome woont,
toonde het 19 man tellend gezel
schap enkele highlights van zijn
stad, waaronder de Sint Pieter en
het Forum Romanum. Ook werd
een bezoek aan de Nederlandse
ambassadeur, e~ tevens oud
Leendenaar, jonkheer Ronaid
Loudon gebracht. Dezelfde jonk
heer gaf op zaterdag 23 juni door
middel van een oranje vlag het
startsein voor de 1.800 kilometer
tellende monstertocht naar het
Brabantse Leende.
Onder het motto 'We houwen 't

sponsors te vinden, maar de
animo bleek ontzettend groot.'
Er werd een strak trainingsschema
opgesteld. Drie maal per week
stonden de negen deelnemers,
variërend in leeftijd van 23 tot 56
jaar, op de pedalen. Het klimmen
werd geoefend in de Ardennen en
de Ardèche. Simkens, de oudste
deelnemer van het team, stippelde
de 1.800 km tellende route uit.

'We hebben ervoor gekozen de
rit in negen dagen te rijden, omdat
een noveen (katholiek gebruik
waarbij in een reeks van negen
dagen tot God wordt gebeden om
een bepaalde gunst te verkrijgen,
red.) ook negen dagen telt.'

Ruim een jaar geleden ontstond
het plan voor deze indrukwekken
de sponsorrit. Een sportieve
uitdaging voor een goed doel. De
toren van de 500 jaar oude Sint
Petruskerk in Leende was drin

gend aan een opknapbeurt toe.
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'Van de twee miljoen gulden die
dit zou kosten, moest tweehon

derdduizend gulden door onze
gemeenschap worden opgebracht',
vertelt Simkens. 'Onze wielerclub

besloot een sponsorrit te maken
van de Sint Pieter in Rome naar
de Sint Petrus in Leende, door ons

per gereden kilometer te laten
betalen. We dachten aanvankelijk
dat het ons nooit zou lukken om

~edactieraad Ton Danes RU p; Eric Lokerveld RAD {,/2;

'0 Nagelkerke GDE TZ 2; Frans Sanders RAU '/2;
rVemees LFD RAF 2.

De wielrenners en hun begeleiders voor de Sint Pieter in Rome.


