
Einddatum Laguna-project ondanks moeizame start nog steeds haalbaar

Eerste Large/jumbo/ijn in Mexico voor de Kerst afgerond
Eind juli stortte PTE-Eindhoven met de installatiewerkzaamheden van een complete

Largeljumbolijn in de voormalige Renault-fabriek in het Mexicaanse plaatsje Gomez

Palacio (provincie Durango).Als alles volgens planning verloopt,

rollen hier nog voor de Kerst de eerste buizen van de bond. 'Ik heb

er alle vertrouwen in dat'onze mannen deze klus gaan klaren', aldus

PTE-manager Cor van Otterloo. Behalve deze Largeljumbolijn

komen in Mexico nog drie andere lijnen voor de productie van

27V-buizen. 'Omdat PTE Eindhoven niet voldoende mankracht

heeft, neemt PTE-Kumi de installatie van de front-ends van de

andere lijnen voor hoor rekening', legt Van Otterloo uit.

Bij de start van het zogenoemde
Laguna-project waren twintig à
dertig PTE-medewerkers en
subcontractors van de PTE in
Mexico aan het werk. Medio

november groeide dit aantal tot
ongeveer tachtig. 'Wanneer je hier
bij de medewerkers van de lokale
Mexicaanse firma's telt, kom je uit

Vlnr.Marcel Briggen (projectleider Laguna), Mark }onkhof

(installatiemanager Laguna), Andreas Wente (eED. LG.Philips

Displays), Paul White (integraal Projectleider Quest) en

Fred de Brabander (controller Laguna).
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op twee- tot
driehonderd
man', aldus Van
Otterloo. Spin
in het 'Laguna-web' is PTE-er
Marcel Briggen.Als opvolger van
Eugène Klinkenberg is hij integraal
verantwoordelijk voor het Laguna
project. 'Dat betekent dat ik
verantwoordelijk ben voor de
oplevering conform specificatie
(vastgelegd in de PTE-DAE) van
een complete Jumbolijn, een twee
de front-end en een gedeelte van
het zogenaamde Zenith back-end',
legt de projectmanager uit.

Lange werkdagen
Ondanks de moeizame start ver

loopt het Laguna-project nu rede
lijk voorspoedig. 'Van begin af aan
lopen we achter op de planning',
vertelt Briggen. 'We hebben een

bestaand gebouw geschikt moeten
maken voor de productie van
beeldbuizen. Dit was vooraf zwaar
onderschat. En in de toekomst zui

len we dat waarschijnlijk ook nooit
meer doen. Verder was hier sprake
van een "greenfield situatie", waar
door we alles zelf moesten uitvin
den. Met name de onderdelen

logistiek en inkoop hebben ons
heel wat hoofdbrekens gekost.
Ook heeft ons project lange tijd
in de schaduw gestaan van het
project in Hranice. Hierdoor vielen
er nogal eens gaten, die we moes
ten vullen met de middelen die we

ter beschikking hadden. Werk
weken van zestig tot zeventig uur
waren hierdoor geen uitzondering.'



Beste Lezer.

• Frans Sanders, de voorzitter

van onze redactieraad, gaat
ons verlaten. Hij geeft de
voorzittershamer door aan
Ton Danes.

• Ook redactielid Pieter

Verhees stopt met zijn
werkzaamheden voor de
redactieraad van 'In Beeld'.

• Frans en Pieter: hartelijk
dank voor jullie inzet!

Large/jumbolijn en een tweede
front-end. Ook een tweede back

end zal waarschijnlijk door PTE
Eindhoven worden geleverd. De
installatie van het front-end van de

overige lijnen komt voor rekening
van PTE-Kumi. Tot nu toe hebben

Briggen en zijn mannen nog nau
welijks contact met de Koreanen
gehad. 'De enige die ik regelmatig
ontmoet, is de plantmanager
Woojak jang', aldus Briggen. Het
back-end van deze lijnen, waarvan
er inmiddels één is geïnstalleerd, is
afkomstig van PDC-Ottawa. 'Het
PDC-Ottawa projectteam breekt
dit bestaande back-end in Ottawa
af en bouwt het in Mexico weer

op', legt de PTE-er uit. Hij ver
wacht dat het aandeel van PTE

Eindhoven in het Quest-project,
inclusief het tweede back-end,
eind volgend jaar is afgerond. 'En
zoals het er nu naar uitziet, ben
ik daar ook nog bij', besluit de
projectmanager.

Tweede back-end

Het Laguna-project maakt onder
deel uit van het zeer grote Quest
project. PTE-Eindhoven levert in
dit project één complete

Deze foto's tonen het recordtempo

waarin de fabriek is gebouwd. Op de

bovenste foto de voorzijde van de

fabriek op 3 november. De onderste

foto toont de fabriek een maand

later. De officiële opening vond op

5 december plaats.

jonkhof en Koen te Lintelo. Zij
hebben gezorgd voor de aanleg
van een redelijk infrastructuur.'
Dé sfeer in de groep is volgens de
projectmanager erg goed. 'PTE-ers
die eerst in Tsjechië werkten,
ervaren dat ook zo. Zij noemen
de sfeer anders dan in Hranice.

Waarom is moeilijk uit te leggen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken
met het feit dat we hier meer op
onszelf zijn aangewezen en daar
door meer volwassen met elkaar

omgaan.'

Maandag 7 januari 2002:

Nieuwjaarsborrel in RF

Veel aansturing nodig
Over de samenwerking met de
Mexicanen is de projectmanager
redelijk tevreden. 'Mariana is hier
een veelgebezigde term. Toch kun
je de Mexicanen niet lui noemen.
Wel hebben ze veel concrete

aansturing en
controle nodig.
En juist daar
van hebben
we helaas
maar een zeer

beperkte
capaciteit.' De
omstandighe
den waaronder
de PTE-ers hun
werkzaamhe
den moesten
verrichten,
waren redelijk
tot goed. 'Dit
hebben we met
name te dan
ken aan onze
PTE-installatie

managers Mark

In de nieuwe fabriek werken de

ovens volgens het principe van

'In-Line-Fritting'.

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar 200 I. Een
bewogen en bevlogen jaar met hoogte- en dieptepunten die
een zware stempel op de samenleving hebben gedrukt. Leven
met onzekerheid is meer dan ooit een onderdeel van ons

bestaan geworden. Dat geldt nu ook voor een aantal van onze

PPD-collega's die een vervelende tijd tegemoet gaan en hiermee
in het kielzog treden van onze CGF- en LFD-collega's. Dit alles
moeten we tegen het licht houden van rationalisering als excuus

voor beleidsveranderingen. Zakelijk gezien is dit misschien waar,
maar als individu moet je het jezelf en anderen wel uit kunnen

leggen. Wij wensen onze PPD-collega's en natuurlijk ook onze
CGF- en LFD-collega's veel sterkte en wijsheid toe.
Het jaar 2002 zal ongetwijfeld wederom een spannend jaar
worden, maar laten we ons voor het zover is even bezinnen

zodat we er weer met frisse moed tegenaan kunnen gaan. Dit

lijkt een cliché, wat het natuurlijk ook is, maar iets anders is niet
voorhanden.

Namens de redactie van In Beeld wens ik u prettige feestdagen
toe en een gezond 2002.
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Het is al jarenlang een goede
traditie dat de medewerkers elkaar

op de eerste werkdag van het
nieuwe jaar het beste toe wensen.
Dit jaar wordt van deze traditie
afgeweken. Medewerkers van
LG.Philips Displays kunnen elkaar
nog steeds de hand schudden,
maar wel pas een paar dagen later,
namelijk op maandag 7 januari.
Iedereen is op deze dag van 8.00
tot 9.30 uur van harte welkom in

gebouw RF. beuk 2.

Voor koffie, thee en warme

chocomel mét slagroom wordt
gezorgd.Voor de liefhebbers is er
ook een worstenbroodje of
saucijzenbroodje.



Chairman en CEO van LG.Philips Displays

Andreas Wente
Sinds half september isAndreas Wente (46) Chairman en Chief Executive Officer

(CEO) van LG.Philips Displays. De nieuwe topman, die de Duitse nationaliteit heeft,

werkt vanuit het hoofdkantoor van LG.Philips Displays in Hong Kong. Hieronder

vindt u in vogelvlucht de belangrijkste wetenswaardigheden uit zijn Philips-carrière.

Andreas Wente

heeft een
indrukwekken

de staat van

dienst. Nadat

hij in Hamburg
zijn ingenieurs

diploma 'digita
le electronica'

behaalde, start

te hij bij het

Philips-onder
zoekslab in

Hamburg. Via
verschillende

marketing en salesfuncties bij
Philips Components en de divisie
Semiconductors werd Wente

benoemd tot Central Europe Sales

Director bij Philips Semiconductors.

em.1:ondur,tol 'S

In 1993 kreeg Wente als General

Manager en Regional Director van
sales and marketing, de verant
woording voor de regio Asia/Pacific

vanuit het hoofdkantoor in Tapei

(Taiwan). Onder zijn leiding stegen

de verkoop- en marketingresulta
ten van Philips Semiconductors in

deze regio, in drie jaar tijd, van de

12de naar de Sde plaats.
Van september 1996 tot eind 1998
vervulde Wente de functie van

General Manager van Philips
Semiconductors Consumer

Systems in Hamburg. Na een

grootscheepse herstructurering
werd Consumer Systems onder

zijn leiderschap een van de meest
succesvolle bedrijfsonderdelen van
Semiconductors.

Monitors
Voordat Wente op I 5 september

jJ de overstap naar LG.Philips

Displays maakte, was hij CEO van
Philips Monitors én Executive Vice
President van Philips Consumer

Electronics Mainstream in Chungli

(Taiwan). Ook bij dit bedrijfsonder
deel wist hij in een korte periode

een aanzienlijke verbetering van de

bedrijfsresultaten te bewerk

stelligen. Ruim drie maanden
geleden volgde hij Philippe Combes

op als Chairman en CEO van

LG.Philips Displays. Samen met zijn
gezin woont Wente sinds kort in

Hong Kong.

Maurits Smits van TMA:

Met Nieuwe Displays werk je aan de toekomst
'LG.Philips Displays is een nieuw bedrijf met een nieuw gezicht. Binnen Technology

Management & Architecture (TMA) in de PPD worden nieuwe technologieën voor

displays onderzocht. Dit is dé manier om dit nieuwe gezicht te laten zien', stelt

Maurits Smits, opvolger van Peter Wierenga en verantwoordelijk voor TMA. Dat het

management van de PPD en de joint venture de nodige budgettaire ruimte voor

New Displays heeft gecreëerd, beschouwt Maurits Smits als een voorrecht. 'Om in

deze tijd ruimte te krijgen voor niet CRT gebonden technologie en aan de toekomst

te werken, geeft de burger moed. Nu rest ons de taak om te laten zien dat we de

plannen ook kunnen waarmaken.'

Anders dan tot nu toe, gaat het
team van Maurits Smits voor nieu

we displays niet uit van het pro
duct, maar van de klant. Binnen
TMA onderzoeken we welke tech

nologie het best beantwoordt aan
de wens van de klant voor de bui

zen tussen de 14 en de 40". FED

(Field Emission Display) is zo'n
technologie die voor nader onder

zoek in aanmerking komt. Het

voordeel van deze technologie, is

volgens Smits dat er allerhande

bekende Philips technologie items

gekoppeld kunnen worden aan de

kennis van LG. Op dit moment
wordt er een projectvoorstel uitge
werkt waarin gebruik gemaakt

wordt van de LG-knowhow op het
gebied van frontplaten en emitters.

Maurits Smits: 'Wij hopen dat deze
revolutionaire beginstap zal leiden

tot een versnelde start, waarbij we
de achterstand op de concurrent

snel inlopen.' Dit ligt ook helemaal
in de lijn van de businessverklaring

LG.Philips Displays waarin speed,
innovation en partnership expliciet
vermeld staan.

KennisuitwisselIng
Om het project te doen slagen, zijn

er duidelijke afspraken gemaakt
over de verantwoordelijkheden van
Research, de PPD en het Develop

ment Research lab (DRL) in Gumi.
Met de overname van de Large Flat

Display (LFD) elektronicagroep van

LFD en LFD-equipment is de PPD
in staat om platen te maken van
6" tot 32". In samenwerking met
Research gaat de PPD zich concen

treren op de tussen platen. Gumi
levert de expertise op het gebied
van emitter- en fosforplaten. Het

mooie van deze samenwerking is

volgens Smits dat alle drie de fron

ten er iets van opsteken. Uiteinde

lijk is kennisuitwisseling tussen de
partijen de bedoeling. Dit betekent



Maurits Smits

echter ook dat interculturele

samenwerking centraal staat in dit
project. In oktober plannen we de
officiële project start-up. Met als
doel een 6" demonstrator met het

FED principe, in aanwezigheid van

zowel de Research van de PPD als
van DRL. Maurits Smits: 'Parallel aan

FED gaan we daarnaast op zoek
naar andere varianten van techno

logieën om goedkopere of betere
displaymogelijkheden voor onze
klanten te ontwikkelen.'

Vrijwilligers
Het recente vertrek van Frans Tol

en Jos Henrichs betekende een
forse aderlating voor TMA.Aan de
andere kant is Maurits Smits trots

dat zijn mensen nodig waren en
ziet hij ook een bijkomend voor
deel. 'We beschikken nu over een

paar bruggenhoofden in Gumi die
heel essentieel kunnen zijn in de
samenwerking en het wegwerken
van de cultuurverschillen.'

Ook is er een moeilijk vervulbare
vacature voor een specialistische
taak als technologie program
manager annex projectleider voor
New Displays.Tijdelijk hebben nu
Wilbert van der Poel, Berry
Meulendijks en Harry Ligthart de
gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid voor New Displays.
Voor het overige werken we in
New Displays momenteel veelal
met mensen afkomstig van buiten
de PPD, zoals de LFD'ers en
mensen afkomstig vanuit Research
en Gumi.Als New Displays echt
handen en voeten krijgt, verwacht
Smits dat er meer mensen van bin

nen de PPD worden ingeschakeld.
De interesse om bezig te zijn met
nieuwe technologieën is groot.

Groepsleider van der Schee:

GDE. grossiert in goede berichten
Het gaat goed bij Glas. 'We hebben nog nooit zoveel glas geleverd en we groeien nog

steeds. I Dit zegt Rob van der Schee, groepsleider productontwikkeling Glass

Development Eindhoven. Maar er is meer positiefs te melden. Zo is de vernieuwde

modelshop een feit. De oude installatie kon amper 28" inch buizen aan. Nu lopen

36" Wide Screen schermen en 40" coni moeiteloos van de lijn. Wel heeft het even

geduurd eer het zover was, door onder andere gebrek aan personele bezetting en

technische tegenslagen zoals hydrauliek problemen, geleverde equipment die niet

aan specificatie voldeed.

Ander goed nieuws is de kentering
in de verhouding tussen de PPD en
Glas, aldus Van der Schee. 'In het

Rob van der Schee(r) en Theo Knoops in de vernieuwde

mode/shop.

verleden werd te weinig gebruik
gemaakt van elkaars sterkten. Met
de komst van Ton Flaman. afdelings-

leider Glass Design en Processing
(GD&P), is dit radicaal veranderd.
We zitten nu met de PPD helemaal

op één lijn.'
Deze verticale integratie is maar
goed ook, vindt Van der Schee.
Vijftig procent van de kosten van
de buis zit in het glas. Bij de Real
flatbuizen wordt dit zelfs nog meer.
Een goede communicatie acht
Van der Schee de grondslag voor
de verbeterde contacten met
onder meer de PPD. Onbekend

maakt nog steeds onbemind. GD&P
heeft als taak het ontwerp van de
buis (glasomhulling) richting veilig
heid en maakbaarheid in de buis
fabrieken. GDE heeft de taak de

separate glasdelen te beoordelen
en eventueel te optimaliseren rich
ting persbaarheid in de glasfabrie
ken.We hebben afgesproken om
de zaken precies bij de naam te

noemen. Onder de noemer 'Speak
with data' proberen we van elkaar
te leren en niet gevoelens de over
hand te laten spelen.

Interne sterktes
Als voorbeeld van het gebruik
maken van elkaars sterkten worden

de productintroductie projecten
vanuit de business as en technolo

gie projecten als Darwin gegeven.
Binnen het Darwin project vanuit
de technologie as worden Super
Slim buizen ontworpen. Deze nieu
we generatie buizen is nog platter
dan de al 10 cm plattere 32" RFslim
buizen. Vergeleken met de normale
32RF buizen. In dit project wordt
de elektronenstraal tezamen met

zijn afbuiging door het Natlab ont
worpen. Binnen GD&P wordt het
veilig design gemaakt ('Wij hebben
samen met GD&P de omhulling
gedaan', aldus Van der Schee) en
binnen GDE worden uiteindelijk
de glasdelen geperst waarnaar er
bijTTC een daadwerkelijke buis
van gemaakt wordt. Dit onder
verantwoording van de PPD.
Bij de product introductie projec
ten vanuit de business as wordt

ook steeds meer samengewerkt in
de concept fase. Behalve de toet
sing op maakbaarheid is een
wezenlijke stap de cost engineering
waarbij in een heel vroeg stadium



de integrale kosten geoptimaliseerd
worden. Een goed voorbeeld van
deze samenwerking is het ontwerp
van de glasdelen voor de 28RFmkil
buis. Hierbij is een verhoogde
kwaliteit bereikt met een veel

lagere kostprifs.
Het leuke van dit soort projecten is
volgens Van der Schee dat je hier
heel goed de interne sterktes van
Philips in terug ziet. Waarbij de
voordelen ten opzichte van de

concurrentie in klinkende munt

moet kunnen worden bepaald.

PPD 'er ere-prof in China

Daan den Engelsen vereerd met titel
Opportunity manager binnen de PPD, Daan den Engelsen, probeert in zijn dagelijkse

leven nieuwe wegen te bewandelen in de ontwikkeling. Zowel op het gebied van

beeldbuizen als new displays. In het voorjaar kreeg hij een ereprofessoraat van de

Chinese University of Electronic Science and Technology, de UESTC in Chengdu.

Chengdu ligt in de aan Tibet grenzende provincie Sichuan. Den Engelsen die ondanks

zijn carrière op management-gebied in zijn hart altijd een wetenschapper en

Nat-Iab'er bleef, is vereerd met deze geste vanuit de academische wereld, al blijft hij

vrij nuchter onder zijn eretitel. Wel liet hij ondertussen speciale visitekaartjes maken

waar zijn titel zowel in het Chinees als in het Nederlands op staat.

end

Den Engelsen heeft ondertussen
een warme band gekregen met
China. Niet alleen vanwege het
wetenschappelijke debat, maar
naast het eten en de thee bekoren

hem de geschiedenis, de cultuur
maar vooral de mensen. Hoe men
sen daar met andere mensen en

met emoties omgaan blijft hem
frapperen. Ronduit hartverwar
mend, maar soms ook een beetje
benauwend vindt hij de bezorgd
heid van zijn Chinese gastheren.
'In onze ogen komt deze bezorgd
heid wat overdreven over. Zo zijn

ze altijd dodelijk ongerust als ik
bijvoorbeeld even een ommetje
maak. Ze denken meteen dat mij

een ongeluk zal overkomen.'

ken werd Den Engelsen echter
honorair professor aan de UESTC
in Chengdu, nadat de eerste con
tacten door hemzelf gelegd wer
den op een conferentie. Volgens
Den Engelsen ontwikkelde de
UESTC universiteit een opmerke
lijke technologie voor projectie tv,
nl. de YAG-PTV. Met behulp van de
Philips I-kathode, waarbij Den
Engelsen aan de wieg stond, zijn
de Chinezen bezig hun kanon
voor de PTV-buis te optimaliseren.
Den Engelsen ziet kansen om in
de toekomst met deze universiteit

samen te werken op het gebied
van glas. De verplichtingen die zijn
titel met zich meebrengen zijn niet
onoverkomelijk. Af en toe wordt
hij gevraagd om colleges te ver
zorgen voor de Chinese studen
ten en de universitaire staf.

Opmerkelijke technologie
Ondanks deze uiteenlopende con
tacten met academische bolwer-

wordt gesubsidieerd door
LG.Philips Displays. Den Engelsen
volgde twee jaar geleden Meindert
van Alphen op als coördinator van
dit Dong Fei instituut. Tweemaal
per jaar brengt hij er een bezoek
voor de policy board meeting in
gezelschap van PPD-manager Wim
Brouwer. Dan wordt de voortgang

van projecten besproken. Philips
beschouwt dit instituut als het

venster op het Oosten, volgens
Den Engelsen. Zo kan hij samen
met general manager prof. Baoping
Wang andere gerenommeerde

universiteiten op het gebied van
display technologieën bezoeken.
Wang is behalve decaan van de
faculteit Elektrotechniek tevens lid

van het National Planning
Committee op het gebied van flat
panels en adviseert in die hoeda
nigheid de Chinese overheid. Deze
functie verschaft een gemakkelijke
ingang tot de andere universitei
ten. Inmiddels was Den Engelsen
op deze manier al te gast bij de
Tsinghua universiteit in Beijing, en
bij de Jiao Tong universiteit in
Xi'an en de universiteit van
Fuzhou.

Zhèng oftewel de held die dingen
op een rechtvaardige manier voor
elkaar krijgt. Zowel de klank, bete
kenis en karakter zouden in over- _

eenstemming zijn met de werke
lijkheid volgens dr. Chen Wang, die
nu al anderhalf jaar in de PPD
werkt in de Landing & Exposure
Groep.
Den Engelsen viel de grote eer
samen te beurt met de nestor van

de CRT in China, de beroemde

prof. Linsu Tong van de South East
University in Nanjing. Het Dong
Fei-instituut van deze universiteit

Nog leuker dan de eretitel zelf,
vindt Den Engelsen de Chinese

. vertaling van zijn naam in Ying Dá

Daan den Engelsen toont trots zijn 'letter of appointment'.



PTE.'er neemt hamer Roger Seys over

Wil Robben wil anticiperende OR

Vertraging
Het voorzitterschap neemt veel tijd

in beslag. 'Je moet van alles op de
hoogte zijn. Dat geldt voor zaken

op de plant, maar ook over wette
lijke zaken en ARBO-issues. Het
normale technische werk loopt

hierdoor wel vertraging op', aldus

Robben. Naast de OR houdt hij
zich binnen de PTE bezig met tech

nologieprojecten. Een van die pro
jecten waar hij aan werkt, samen
met mensen van zowel PPD als

PTE, is de nieuwe getter-generator.

Deze hoog frequent generator
zorgt voor verstuiving van de get
ter in de beeldbuis. Deze verstoven

getter slorpt de restgassen op. Van

een ander project -het drogen van

suspensies in een flowcoatmolen-
is juist een afsluitend rapport ver

schenen. Beide projecten zijn door
het OR-werk enigszins vertraagd.

OR-voorzitter Wil Robben

'Persoonlijk houd ik ervan om men

sen te motiveren. Waar wij als OR
naartoe willen, is anticiperen op de

toekomst. Dat is moeilijk in deze

hectische tijd, maar met wat tijd en
extra mensen heb je meer moge

lijkheden.' Het ineenschuiven van
de onderdelencommissie (aC) en

de ondernemingsraad speelt de

voorzitter hierbij in de kaart omdat
dit vijf extra leden oplevert tot het

einde van deze zittingsperiode.
Daarna verwacht Robben dat de
OR kleiner zal worden. 'Als over

drie jaar de CGF is afgebouwd, en
PPD heeft minder mensen heb je
ook een kleinere vertegenwoordi

ging nodig. Het aantal leden wordt

bij de volgende verkiezingen in

2004 aangepast aan het aantal
medewerkers. '

Mensen motiveren
Robben wil als voorzitter, afhanke

lijk van de situatie, zowel sturend

als masserend optreden.

Hij was lid van de werkgroep die

de advies-aanvraag voor de joint
venture behandelde. Na de vakan

tieperiode van dit jaar kon hij als
nieuwbakken voorzitter meteen

zijn borst nat maken, de adviesaan

vraag voor de verplaatsing van de
CGF naar Slowakije en de over

plaatsing van de kanon-ontwikkel
activiteiten naar Sittard moest aan

gepakt worden. Op 23 november

kwam daar nog de adviesaanvraag

bij over inkrimping van de PPD met
plm. 20%. De bestuurder had toen

gevraagd om voor Kerst met een

advies te komen. Aangezien op dat
moment het advies nog afgemaakt
moest worden voor CGF, was dit

alleen maar mogelijk, als de OR
leden meer tijd vrij konden maken
voor dit werk. Robben heeft hier

op aangedrongen en Karel Heylen
heeft de leidinggevers van de OR

leden hierop gewezen.
Andere zaken waar de OR zich

momenteel mee bezighoudt zijn
ARBO-iaken, zoals het rookbeleid

op de plant, Risico Inventarisatie &

Evaluatie (RIE), privacy en zaken
m.b.t. de Arbo-Management Groep.
Daarnaast houdt de OR zich bezig

met de oprichting van de Gezamen
lijke OR (GOR) voor Nederland
bestaande uit Eindhoven, Sittard en
Stadskanaal en van het Euroforum

LG.Philips Displays (een Europese

OR), waarin alle Europese vestigin
gen vertegenwoordigd zijn.

Robben maakte in november vorig

jaar pas actief kennis met de onder
nemingsraad toen hij voor de VHPP

aan de verkiezingen deelnam.

Korte punten vanuit de OR:

• Op 23 november is het Sociaal Plan van CGF in een
CGF-Iedenraadpleging goedgekeurd.

• Eind november heeft de OR een advies uitgebracht

over de verplaatsing van CGF naar Slowakije. De OR
betreurt het ten zeerste, dat zoveel arbeidsplaatsen
verloren gaan, maar zal nauwlettend het proces "van
Werk naar Werk" volgen, zoals is afgesproken in het
Sociaal Plan.

• Op 23 november heeft de bestuurder advies gevraagd
m.b.t. de inkrimping van PPD met ±20%. Deze reduc
tie is ingegeven door de slechte financiële situatie,
waarin LG.Philips Displays zich op dit moment
bevindt.

• Het advies m.b.t. het verplaatsen van de CGF
ontwikkelactiviteiten naar Sittard is op dit moment
onderwerp van discussie binnen de OR. Bedrijfs
economisch lijkt deze move niet hard te maken. Het

advies zal later uitgebracht worden, na het advies
aangaande PPD.

• De OR heeft als leden voor de gezamenlijke OR

(GOR) voor Nederland de volgende personen
gekozen: Ronny Bons, JooP Nagelkerke, Wil Robben,
Roger Seys en IvoVandormael, reservelid is Andre
Jansen. Naast deze Eindhoven OR-leden zitten in deze

GOR ook leden van Sittard (3) en Stadskanaal (2).
Deze GOR behartigt LG.Philips Displays Nederland
zaken.

• Voor het Europees Display Forum (EDF) hebben
Ronny Bons, JooP Nagelkerke en Ivo Vandormael zich
kandidaat gesteld. Vanuit Sittard is Jean Kooien
beschikbaar.

• Komende tijd gaat de OR zich ook extra inspannen

voor ARBO-zaken zoals RI&E,om de werkplek nog
beter te laten worden. Uit een enquête blijkt, dat lei
dinggevers aangeven te weten wat RI&E is, maar dat
de medewerkers minder op de hoogte zijn.

Per I juli nam PTE'er Wil Robben de OR-voorzittershamer over van Roger Seys.Toen

laatstgenoemde om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap tussentijds voor gezien

hield, polste Robben eerst bij Cor van Otterloo hoe die over zijn eventuele kandidatuur

dacht. Robben: 'Ik wilde zeker zijn van back up vanuit het management voor wat betreft

tijdsbesteding. Als je baas het niet eens is met je rol in de OR, dan kun je het wel

schudden.' Gelukkig stemde Van Otterloo meteen met zijn kandidaatschap in. Inmiddels

zit Robben nu met Van Otterloo aan de tafel als het om OR-kwesties gaat. Na het

vertrek van Van der Eijk als bestuurder, is Van Otterloo nu aanspreekpunt van de OR.

<Vander Eijk was een goede bestuurder, waar je altijd binnen kon stappen', aldus

Robben, 'maar Van Otterloo zit er nog dichter op. Hij is heel direct en heel open.'



Jubilaris André Joosten:

'Glasblazen ;s zwaa~
•

maar wel ontzettend moo, werk'

André Joosten is nog nooit een dag met tegenzin naar z'n werk gegaan. Zijn baas Rob

Singels noemt hem een echte gangmaker. 'Dré is niet alleen de beste glasblazer die we

hebben. Hij is ook een prima collega en je kunt ontzettend met hem lachen.' De uit

het Belgische Lommel afkomstige Joosten werkte op 27 november jJ. 40 jaar bij

Philips waarvan ruim 38 jaar in de glasfabriek. Ondanks dat glasblazen een zwaar vak

is, heeft hij het altijd met veel plezier gedaan. 'Bij glasblazen kom je steeds andere

problemen tegen die je moet oplossen. En dat maakt het werk elke dag weer anders. '

twee glasblazers. Het enige glas dat
we nog blazen, zijn cilinders voor
nachtkijkers en "special products",
zoals bijvoorbeeld glazen sierbollen.
Ook maken we hier prototypes
voor de ontwikkeling. De SL-Iamp
is hier een voorbeeld van.'

ID-belon;ng van 5.000 gulden voor Walter Stoop

Als IS-jarig
knaapje startte
Joosten in het
magazijn bij de
Philips
Apparaten
fabriek. Na een

jaar stapte hij
over naar

Philips Glas
waar zijn broer
al als glasblazer
werkte. In
slechts twee

jaar tijd werkte
Glasblazer André Joosten in actie. hij zich op van

aftikker, posten
maker naar glasblazer. 'Het eerste
glas dat ik blies was voor flitslamp
jes. Maar in de loop der jaren heb

ik alles geblazen. Van gloeilampen,
tl-lampen, zend buizen tot buizen
voor magnetrons. Ik heb zelfs ooit
een vuurtorenlamp geblazen,
waarvan een zonnewijzer voor
Frits Philips is gemaakt.'

Nachtkijkers
Sinds de actie Centurion werden

de activiteiten én het personeels
bestand in de Glasfabriek danig
ingekrompen. Joosten mocht blijven
en werkt nu op de afdeling Special
Products. Het glasblazen maakt nog
maar tien procent van zijn werk
zaamheden uit. De overige negentig
procent werkt hij als operator op
het smeltlab. 'Glasblazen is een uit

stervend vak', legt de jubilaris uit.
'We werken hier nu nog maar met

Paarden
De laatste jaren merkt de glas
blazer dat het zware werk zijn tol
eist. 'Ik heb last van ontstekingen
aan mijn schouders en rug', legt de
vriendelijke Belg uit. 'Om die reden
zou ik ook wel willen stoppen met
werken, maar ik verwacht dat ik

nog zeker zes jaar door moet gaan.'
Over de vraag wat hij dan met zijn
vrije tijd zou gaan doen, hoeft hij
niet lang na te denken. 'Ik rijd al
meer dan veertig jaar paard. Elk
vrij uurtje gaat hierin zitten. We
hebben zelf vier paarden en ik
neem samen met mijn dochter aan
concoursen deel. Nee, ik zal me als

ik straks stop met werken zeker
niet vervelen.'

Voor Walter Stoop (ASA) viel Sinterklaas dit jaar niet op 5 maar
op 4 december. Op deze eerste dinsdag van december kreeg hij
van Karel Heylen (Personeelszaken) namelijk een ID-beloning van
maar liefst 5.000 gulden uitgereikt voor zijn idee 'kostenbesparing
abonnement telefoon'. 'Ik had dit absoluut niet verwacht', aldus de
ASA-medewerker die er al bijna 40 jaar bij Philips op heeft zitten.
'Ik heb dit idee al twee jaar geleden ingediend en was het eigenlijk
al vergeten. Maar dit "Sinterklaas-cadeau" komt natuurlijk prima
van pas.'

Walter Stoop stelt in zijn win
nende idee voor het aantal vaste

toestellen per kantoorruimte tot
één terug te brengen. 'Wanneer
je dan je mobiele telefoon
gebruikt om gebeld te worden,
ben je niet alleen beter bereik
baar, je bespaart ook een hoop
abonnementskosten', aldus de
winnaar. 'Als we dit idee uitvoe
ren, kunnen we met 250 minder

Karel Heylen reikte Wa/ter Stoop(l) de ID-beloning uit telefoontoestellen toe', rekent

Hans Zeelenberg (ID-en bus PPD)
uit. 'Op jaarbasis betekent dit een
besparing van 50.000 gulden.'

Cor van Otterloo (PTE), die ook
bij de uitreiking aanwezig is, vindt
het eveneens een prima idee,
maar zou nog een stap verder
willen gaan. 'Om de wildgroei van
mobiele telefoons in te perken,
zou ik over willen stappen van
GSM naar Dect. Dat houdt in dat
iedereen een draadloze telefoon

krijgt, met een groot bereik. Je
hebt dan het voordeel dat je
overal bereikbaar bent zonder de

hoge kosten van een mobiel
abonnement.'



De 'Kerstkinderen' van LG.Philips Displays
Ook bij LG.Philips Displays werkt een aantal 'Kerstkinderen', Het is 'In Beeld' niet gelukt om alle medewerkers die geboren
zijn op Ie Kerstdag (25 december) te spreken te krijgen, maar het merendeel van hen komt hieronder toch aan het woord,
Deze 'Kerstkinderen' vertellen hoe zij op deze speciale dag hun verjaardag vieren en welke betekenis Kerstmis voor hen heeft,

Pieter van de Beek (60): Verjaardagsvisite vaak verzet vanwege kerst
Pieter van de Beek verlaat per ondersneeuwde. Toen zijn vrouwen een bezoek aan de kerk op kerst-

I januari de Glass Design & Process hij nog jonge kinderen hadden, vond avond of op eerste kerstdag één van

Group van de PPD, vanwege zijn hij het gezelliger om kerst in een de vaste onderdelen van een ges laag-
pensioen. Ook hij is een van de gepaste protestants-christelijke de kerst, vindt Van de Beek.

Kerstkinderen binnen LG.Philips. traditie te vieren. Het verjaardags- Daarna wil hij het liefst de dag zo
Als kind vond hij het helemaal niet bezoek is in die tijd meer dan eens gezellig mogelijk en petit comité

zo fijn om jarig te zijn met kerst, verzocht om op een andere datum te doorbrengen.
omdat zijn verjaardag een beetje komen. Afhankelijk van de situatie is

Armin Latz: 'In Duitsland vieren we op 24 december Kerstmis'
Voor Armin Lau, logistiek manager met mijn vrouwen twee kinderen om op 25 december jarig te zijn.

regio Europa, heeft 25 december een naar de kerk en daarna thuis de 'Omdat ik dan twee dagen achter

andere betekenis dan voor de kerstcadeautjes uitpakken. De laatste elkaar cadeautjes kreeg', merkt hij

Nederlandse 'Kerstkindjes'. 'Ik ben jaren zie je echter wel steeds vaker lachend op. Zijn verjaardag op
Duitser -en in Duitsland is 24 decem- dat jongeren die nog geen gezin heb- 25 december viert hij wel. 'Maar
ber de "~chte" Kerstdag', legt hij uit. ben later op de avond naar alleen in kleine kring, want veel

'Bij ons is Kerstmis een familiefeest Kerstparty's gaan.' Als kind vond de mensen gaan ook op deze dag op
dat je meestal thuis viert. Ik ga eerst logistiek manager het zelfs wel leuk familie-bezoek.'

Chantal Crins: 'Kerstmis is voor mij echt een familiefeest'
Chantal Crins (23) loopt tot het
einde van dit jaar (200 I) stage bij TPI

support (PPD). In haar onderzoeks

opdracht probeert zij te achterhalen
waarom mensen het PDM-systeem

IRIS niet graag gebruiken. Ook geeft
zij adviezen hoe deze weerstand
door middel van communicatie kan

worden verbeterd.

De stagiaire vindt het prima om op

25 december jarig te zijn. 'Vroeger als
kind was het niet leuk, omdat ik mijn
verjaardagsfeestje nooit op de dag

zelf kon geven. Nu vind ik het geen

probleem meer. Kerstmis is voor mij
echt een familiefeest. Ik vier Eerste

Kerstdag altijd samen met mijn
ouders en andere familie. De sfeer is

dan sowieso gezellig, ook al vier ik
niet specifiek mijn verjaardag. Als ik

zin heb geef ik nog wel eens een
feestje op een andere dag voor
vrienden en andere familie, maar

lang niet altijd.'

Rik de Vroome: Verjaardag volgens E.ngelse traditie
Glasontwikkelaar Rik de Vroome (55) schoonfamilie die in de buurt van

die zich binnen Glass Developmem Bournemouth woont. Dan worden

Eindhoven bezighoudt met onder- de laatste kerstinkopen gedaan voor
zoek aan grondstoffen, viert zijn ver- onder de kerstboom. Na de kerst-

jaardag op eerste kerstdag traditie- maaltijd, volgens de klassieke Engelse
getrouw in Engeland'ylak voor kerst traditie met kalkoen en Christmas

reist De Vroome samen met zijn pudding, worden die feestelijk uitge-
Engelse echtgenote Claire, naar zijn pakt. 'Omdat de jonge neefjes niet zo

lang kunnen wachten met het uit

pakken van de cadeautjes, halen we

meestal het einde van de maaltijd
niet', aldus De Vroome. Hoewel zijn

naam anders doet vermoeden, is zijn
gezin niet bijzonder kerks. Gewoonte

getrouw wordt er vaak wel een kerk
dienst bezocht.

Jolanda Hoek: 'Iedereen is op mijn verjaardag vrij én blij'
Jolanda Hoek (35), logistiek adminis- en bovendien is iedereen op die dag Kerstdiner.' Familie en vrienden van
tratief medewerkster bij de Central vrij én blij.' Haar verjaardag verzet- de CGF-medewerkster laten zich niet

Gun Factory, viert haar verjaardag ten, heeft ze nog nooit gedaan. door de Kerst weerhouden om bij ,

altijd op de dag zelf. 'Ik heb het altijd 'Iedereen die die dag wil komen is haar op verjaardagsvisite te komen. J.

als heel fijn ervaren om op Eerste 's ochtends en 's avonds van harte 'Mijn huis zit op die dag meestal goed
Kerstdag jarig te zijn. Kerst brengt welkom. Alleen van 14.00 uur tot vol', aldus Jolanda.
toch een gezellige sfeer met zich mee 20.00 uur houden we vrij voor het

John van Bommel: 'Ik hecht niet zoveel waarde aan mijn verjaardag'
John van Bommel (47), prototype- en dus ook Kerst viert hij met zijn door.' De kanonmonteur heeft hier

monteur (kanonnen) in de model- vrouwen twee kinderen thuis. 'De geen enkele moeite mee. 'Ik hecht

shop van de MGD, vond het als kind wederzijdse ouders komen wel op niet zoveel waarde aan mijn verjaar-
heel leuk om op Eerste Kerstdag jarig bezoek, maar onze vrienden niet. Zij dag. Ik vind elke dag even belangrijk.'
te zijn.'lk had op mijn verjaardag altijd brengen Kerst, zoals de meeste

vrij', lacht de PPD-er. Zijn verjaardag mensen, in hun eigen huiselijke kring


